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    بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي
        الفقه امليرسالفقه امليرسالفقه امليرسالفقه امليرس

))))٧٧٧٧((((        

    تابع باب الوضوءتابع باب الوضوءتابع باب الوضوءتابع باب الوضوء

ٕان امحلد ! تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ "! مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد ! تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ "! مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد ! تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ "! مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد ! تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ "! مـن رشور ٔانفـسـنا 
ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل 8، ومن يضلل فال هادي 8، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل 8، ومن يضلل فال هادي 8، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل 8، ومن يضلل فال هادي 8، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل 8، ومن يضلل فال هادي 8،     ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات 

        ....ًدا عبده ورسو8ًدا عبده ورسو8ًدا عبده ورسو8ًدا عبده ورسو8وحده ال رشيك 8، ؤاشهد ٔان محموحده ال رشيك 8، ؤاشهد ٔان محموحده ال رشيك 8، ؤاشهد ٔان محموحده ال رشيك 8، ؤاشهد ٔان محم    ؤاشهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللا 

صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه      فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد ::::ٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعد
حمدثة بدعة، ولك بدعة ضال`، حمدثة بدعة، ولك بدعة ضال`، حمدثة بدعة، ولك بدعة ضال`، حمدثة بدعة، ولك بدعة ضال`،     وعىل ا8ٓ وحصبه وسمل، ورش أالمور حمدZهتا ولك وعىل ا8ٓ وحصبه وسمل، ورش أالمور حمدZهتا ولك وعىل ا8ٓ وحصبه وسمل، ورش أالمور حمدZهتا ولك وعىل ا8ٓ وحصبه وسمل، ورش أالمور حمدZهتا ولك 

        ....ولك ضال` يف النارولك ضال` يف النارولك ضال` يف النارولك ضال` يف النار

وقفنـا وقفنـا وقفنـا وقفنـا يف الوضوء وفيـه مـسائل، وتيف الوضوء وفيـه مـسائل، وتيف الوضوء وفيـه مـسائل، وتيف الوضوء وفيـه مـسائل، وت: : : : توقفنا يف كتاب الفقه امليرس يف الباب اخلامستوقفنا يف كتاب الفقه امليرس يف الباب اخلامستوقفنا يف كتاب الفقه امليرس يف الباب اخلامستوقفنا يف كتاب الفقه امليرس يف الباب اخلامس
        : : : : قبل ٔان نبدٔا، نعطي بعض أالسـئn رسيًعاقبل ٔان نبدٔا، نعطي بعض أالسـئn رسيًعاقبل ٔان نبدٔا، نعطي بعض أالسـئn رسيًعاقبل ٔان نبدٔا، نعطي بعض أالسـئn رسيًعا: : : : عند املسأ` الرابعةعند املسأ` الرابعةعند املسأ` الرابعةعند املسأ` الرابعة

        ما حمك تقلمي أالظافر وقص الشارب وٕاطالق اللحية؟ ما حمك تقلمي أالظافر وقص الشارب وٕاطالق اللحية؟ ما حمك تقلمي أالظافر وقص الشارب وٕاطالق اللحية؟ ما حمك تقلمي أالظافر وقص الشارب وٕاطالق اللحية؟ : : : : ١١١١سسسس

        بني حمك اخلتان يف حق الرجال والنساء؟بني حمك اخلتان يف حق الرجال والنساء؟بني حمك اخلتان يف حق الرجال والنساء؟بني حمك اخلتان يف حق الرجال والنساء؟: : : : ٢٢٢٢سسسس

        هل سنن الفطرة تقترص عىل حديث عرش من الفطرة؟ هل سنن الفطرة تقترص عىل حديث عرش من الفطرة؟ هل سنن الفطرة تقترص عىل حديث عرش من الفطرة؟ هل سنن الفطرة تقترص عىل حديث عرش من الفطرة؟ : : : : ٣٣٣٣سسسس

        عرف الوضوء لغة ورشعا، وعىل من جيب؟ عرف الوضوء لغة ورشعا، وعىل من جيب؟ عرف الوضوء لغة ورشعا، وعىل من جيب؟ عرف الوضوء لغة ورشعا، وعىل من جيب؟ : : : : ٤٤٤٤سسسس

         رشوط حصة الوضوء؟ رشوط حصة الوضوء؟ رشوط حصة الوضوء؟ رشوط حصة الوضوء؟ذكرذكرذكرذكرأ أ أ أ : : : : ٥٥٥٥سسسس

 مــا زال احلــديث  مــا زال احلــديث  مــا زال احلــديث  مــا زال احلــديث ))))----ٔاي ٔاعــضاؤهٔاي ٔاعــضاؤهٔاي ٔاعــضاؤهٔاي ٔاعــضاؤه----فروضــه فروضــه فروضــه فروضــه : : : : املــسأ` الرابعــةاملــسأ` الرابعــةاملــسأ` الرابعــةاملــسأ` الرابعــة: (: (: (: (هنــا يــذكر املــصنفونهنــا يــذكر املــصنفونهنــا يــذكر املــصنفونهنــا يــذكر املــصنفون
موصوال عن الوضوء فيتلكمون عن فروض الوضوء ٔاو ما يه أالعضاء الـيت جيـب موصوال عن الوضوء فيتلكمون عن فروض الوضوء ٔاو ما يه أالعضاء الـيت جيـب موصوال عن الوضوء فيتلكمون عن فروض الوضوء ٔاو ما يه أالعضاء الـيت جيـب موصوال عن الوضوء فيتلكمون عن فروض الوضوء ٔاو ما يه أالعضاء الـيت جيـب 

        ....غسلها يف الوضوءغسلها يف الوضوءغسلها يف الوضوءغسلها يف الوضوء
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            ::::املنتاملنتاملنتاملنت
        ::::---- ٔاي ٔاعضاؤه ٔاي ٔاعضاؤه ٔاي ٔاعضاؤه ٔاي ٔاعضاؤه----فروضهفروضهفروضهفروضه: : : : املسأ` الرابعةاملسأ` الرابعةاملسأ` الرابعةاملسأ` الرابعة۞۞۞۞

        ::::ويه سـتةويه سـتةويه سـتةويه سـتة

َالِة فَاْغـِسلُوا ُوُجـوَهُمكْ﴾: : : : ىلىلىلىل غسل الوجه باكم�؛ لقو8 تعـا غسل الوجه باكم�؛ لقو8 تعـا غسل الوجه باكم�؛ لقو8 تعـا غسل الوجه باكم�؛ لقو8 تعـا----١١١١ َىل الـص¥
¦
َذا قُْمـُمتْ ا

¦
َالِة فَاْغـِسلُوا ُوُجـوَهُمكْ﴾﴿ا َىل الـص¥

¦
َذا قُْمـُمتْ ا

¦
َالِة فَاْغـِسلُوا ُوُجـوَهُمكْ﴾﴿ا َىل الـص¥

¦
َذا قُْمـُمتْ ا

¦
َالِة فَاْغـِسلُوا ُوُجـوَهُمكْ﴾﴿ا َىل الـص¥

¦
َذا قُْمـُمتْ ا

¦
    ﴿ا

        ....، ومنه املضمضة وسـتنشاق؛ ٔالن الفم وأالنف من الوجه، ومنه املضمضة وسـتنشاق؛ ٔالن الفم وأالنف من الوجه، ومنه املضمضة وسـتنشاق؛ ٔالن الفم وأالنف من الوجه، ومنه املضمضة وسـتنشاق؛ ٔالن الفم وأالنف من الوجه]]]]٦٦٦٦: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة[[[[

َىل الَْمَراِفِق﴾: : : :  غسل اليدين ٕاىل املرفقني؛ لقو8 تعاىل غسل اليدين ٕاىل املرفقني؛ لقو8 تعاىل غسل اليدين ٕاىل املرفقني؛ لقو8 تعاىل غسل اليدين ٕاىل املرفقني؛ لقو8 تعاىل----٢٢٢٢
¦
َىل الَْمَراِفِق﴾﴿َو̄ايِْديَُمكْ ا
¦
َىل الَْمَراِفِق﴾﴿َو̄ايِْديَُمكْ ا
¦
َىل الَْمَراِفِق﴾﴿َو̄ايِْديَُمكْ ا
¦
        ].].].].٦٦٦٦: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة [ [ [ [﴿َو̄ايِْديَُمكْ ا

        ].].].].٦٦٦٦: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة [ [ [ [﴿َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ﴾﴿َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ﴾﴿َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ﴾﴿َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ﴾: : : : ىلىلىلىل مسح الرٔاس لكه مع أالذنني؛ لقو8 تعا مسح الرٔاس لكه مع أالذنني؛ لقو8 تعا مسح الرٔاس لكه مع أالذنني؛ لقو8 تعا مسح الرٔاس لكه مع أالذنني؛ لقو8 تعا----٣٣٣٣

ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ  ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ وقو8 َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ وقو8 َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ وقو8 َصىل¥ ا¥³ فال ُجيزئ مـسح بعـض الـرٔاس فال ُجيزئ مـسح بعـض الـرٔاس فال ُجيزئ مـسح بعـض الـرٔاس فال ُجيزئ مـسح بعـض الـرٔاس . . . . »»»»أالذµن من الرٔاسأالذµن من الرٔاسأالذµن من الرٔاسأالذµن من الرٔاس««««: : : : وقو8 َصىل¥ ا¥³
        ....دون بعضهدون بعضهدون بعضهدون بعضه

﴾: : : :  غسل الرجلني ٕاىل الكعبني؛ لقو8 تعاىل غسل الرجلني ٕاىل الكعبني؛ لقو8 تعاىل غسل الرجلني ٕاىل الكعبني؛ لقو8 تعاىل غسل الرجلني ٕاىل الكعبني؛ لقو8 تعاىل----٤٤٤٤ َىل اْلَكْعَبْنيِ
¦
﴾﴿َو̄اْرُجلَُمكْ ا َىل اْلَكْعَبْنيِ
¦
﴾﴿َو̄اْرُجلَُمكْ ا َىل اْلَكْعَبْنيِ
¦
﴾﴿َو̄اْرُجلَُمكْ ا َىل اْلَكْعَبْنيِ
¦
        ].].].].٦٦٦٦:  :  :  :  املائدةاملائدةاملائدةاملائدة [ [ [ [﴿َو̄اْرُجلَُمكْ ا

َ ٔالن هللا تعٔالن هللا تعٔالن هللا تعٔالن هللا تع: : : :  الرتتيب الرتتيب الرتتيب الرتتيب----٥٥٥٥ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ اىل ذكـره مرتبـًا؛ وتوضـأ رسـول هللا َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ اىل ذكـره مرتبـًا؛ وتوضـأ رسـول هللا َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ اىل ذكـره مرتبـًا؛ وتوضـأ رسـول هللا َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ اىل ذكـره مرتبـًا؛ وتوضـأ رسـول هللا َصـىل¥ ا¥³
الوجـه، فاليـدين، فـالرٔاس، فـالرجلني، كـام الوجـه، فاليـدين، فـالرٔاس، فـالرجلني، كـام الوجـه، فاليـدين، فـالرٔاس، فـالرجلني، كـام الوجـه، فاليـدين، فـالرٔاس، فـالرجلني، كـام : : : : مرتبًا عىل حسب ما ذكر هللا سـبحانهمرتبًا عىل حسب ما ذكر هللا سـبحانهمرتبًا عىل حسب ما ذكر هللا سـبحانهمرتبًا عىل حسب ما ذكر هللا سـبحانه

َ يف حديث عبد هللا بن زيد وغريه ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ يف حديث عبد هللا بن زيد وغريهورد ذ¾ يف صفة وضوئه َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ يف حديث عبد هللا بن زيد وغريهورد ذ¾ يف صفة وضوئه َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ يف حديث عبد هللا بن زيد وغريهورد ذ¾ يف صفة وضوئه َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥         ....ورد ذ¾ يف صفة وضوئه َصىل¥ ا¥³

و عقب اÀي قـب� مبـارشة بـدون تـأخري، فقـد و عقب اÀي قـب� مبـارشة بـدون تـأخري، فقـد و عقب اÀي قـب� مبـارشة بـدون تـأخري، فقـد و عقب اÀي قـب� مبـارشة بـدون تـأخري، فقـد بأن يكون غسل العضبأن يكون غسل العضبأن يكون غسل العضبأن يكون غسل العض: : : :  املوة املوة املوة املوة----٦٦٦٦
َ يتوضأ متواليًا، وحلديث خاÁ بن معدان ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ يتوضأ متواليًا، وحلديث خاÁ بن معداناكن النيب َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ يتوضأ متواليًا، وحلديث خاÁ بن معداناكن النيب َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ يتوضأ متواليًا، وحلديث خاÁ بن معداناكن النيب َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ ٔان النيب ٔان النيب ٔان النيب ٔان النيب ««««: : : : اكن النيب َصىل¥ ا¥³

َ رٔاى رجًال يصيل ويف ظهر قدمـه لُمَعـٌة قـدر اÁرمه مل يـصهبا  ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ رٔاى رجًال يصيل ويف ظهر قدمـه لُمَعـٌة قـدر اÁرمه مل يـصهبا َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ رٔاى رجًال يصيل ويف ظهر قدمـه لُمَعـٌة قـدر اÁرمه مل يـصهبا َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ رٔاى رجًال يصيل ويف ظهر قدمـه لُمَعـٌة قـدر اÁرمه مل يـصهبا َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َصىل¥ ا¥³
 تكن املوة رشطًا ٔالمره بغسل ما فاته، ومل  تكن املوة رشطًا ٔالمره بغسل ما فاته، ومل  تكن املوة رشطًا ٔالمره بغسل ما فاته، ومل  تكن املوة رشطًا ٔالمره بغسل ما فاته، ومل ، فلو مل، فلو مل، فلو مل، فلو مل»»»»املاء، فأمره ٔان يعيد الوضوءاملاء، فأمره ٔان يعيد الوضوءاملاء، فأمره ٔان يعيد الوضوءاملاء، فأمره ٔان يعيد الوضوء

Ëْمَعة. . . . يأمره ٕ"عادة الوضوء لكهيأمره ٕ"عادة الوضوء لكهيأمره ٕ"عادة الوضوء لكهيأمره ٕ"عادة الوضوء لكه Ëْمَعةوالل Ëْمَعةوالل Ëْمَعةوالل         ....املوضع اÀي مل يصبه املاء يف الوضوء ٔاو الغسلاملوضع اÀي مل يصبه املاء يف الوضوء ٔاو الغسلاملوضع اÀي مل يصبه املاء يف الوضوء ٔاو الغسلاملوضع اÀي مل يصبه املاء يف الوضوء ٔاو الغسل: : : : والل

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
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            ::::ويه سـتةويه سـتةويه سـتةويه سـتة((((....فروض الوضوءفروض الوضوءفروض الوضوءفروض الوضوء۞۞۞۞

َالِة فَاْغـِسلُوا ُوُجـوَهُمكْ ﴿﴿﴿﴿: : : :  لقـو8 تعـاىل لقـو8 تعـاىل لقـو8 تعـاىل لقـو8 تعـاىل:::: غسل الوجه باكم� غسل الوجه باكم� غسل الوجه باكم� غسل الوجه باكم�----١١١١ َىل الـص¥
¦
َذا قُْمـُمتْ ا

¦
َالِة فَاْغـِسلُوا ُوُجـوَهُمكْ ا َىل الـص¥

¦
َذا قُْمـُمتْ ا

¦
َالِة فَاْغـِسلُوا ُوُجـوَهُمكْ ا َىل الـص¥

¦
َذا قُْمـُمتْ ا

¦
َالِة فَاْغـِسلُوا ُوُجـوَهُمكْ ا َىل الـص¥

¦
َذا قُْمـُمتْ ا

¦
﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ا

 وحد غسل الوجه من منبت الشعر ٕاىل ٔاسفل اÀقن طوال ومن حشمة  وحد غسل الوجه من منبت الشعر ٕاىل ٔاسفل اÀقن طوال ومن حشمة  وحد غسل الوجه من منبت الشعر ٕاىل ٔاسفل اÀقن طوال ومن حشمة  وحد غسل الوجه من منبت الشعر ٕاىل ٔاسفل اÀقن طوال ومن حشمة ]]]]٦٦٦٦        : : : : ائدةائدةائدةائدةاملاملاملامل[[[[
فال جيوز غـسل بعـض الوجـه، البـد مـن اسـتيعاب فال جيوز غـسل بعـض الوجـه، البـد مـن اسـتيعاب فال جيوز غـسل بعـض الوجـه، البـد مـن اسـتيعاب فال جيوز غـسل بعـض الوجـه، البـد مـن اسـتيعاب عرضا،عرضا،عرضا،عرضا،أالذن ٕاىل حشمة أالذن أالذن ٕاىل حشمة أالذن أالذن ٕاىل حشمة أالذن أالذن ٕاىل حشمة أالذن 
        . . . . مجيع الوجه يف الوضوءمجيع الوجه يف الوضوءمجيع الوجه يف الوضوءمجيع الوجه يف الوضوء

 هــذا هــو  هــذا هــو  هــذا هــو  هــذا هــو ))))ومنــه املضمــضة وسـتنــشاق؛ ٔالن الفــم وأالنــف مــن الوجــهومنــه املضمــضة وسـتنــشاق؛ ٔالن الفــم وأالنــف مــن الوجــهومنــه املضمــضة وسـتنــشاق؛ ٔالن الفــم وأالنــف مــن الوجــهومنــه املضمــضة وسـتنــشاق؛ ٔالن الفــم وأالنــف مــن الوجــه: (: (: (: (يقــوليقــوليقــوليقــول
ق من واجبات الوضوء، ٔالن يف قول هللا ق من واجبات الوضوء، ٔالن يف قول هللا ق من واجبات الوضوء، ٔالن يف قول هللا ق من واجبات الوضوء، ٔالن يف قول هللا املذهب أالرحج ٔان املضمضة وسـتنشااملذهب أالرحج ٔان املضمضة وسـتنشااملذهب أالرحج ٔان املضمضة وسـتنشااملذهب أالرحج ٔان املضمضة وسـتنشا

 ﴾ الوجـه مــن املواÑــة، وأالنـف والفــم يف املواÑــة،  ﴾ الوجـه مــن املواÑــة، وأالنـف والفــم يف املواÑــة،  ﴾ الوجـه مــن املواÑــة، وأالنـف والفــم يف املواÑــة،  ﴾ الوجـه مــن املواÑــة، وأالنـف والفــم يف املواÑــة،  فَاْغــِسلُوا ُوُجــوَهُمكْ  فَاْغــِسلُوا ُوُجــوَهُمكْ  فَاْغــِسلُوا ُوُجــوَهُمكْ  فَاْغــِسلُوا ُوُجــوَهُمكْ ﴿﴿﴿﴿: : : : تعـاىلتعـاىلتعـاىلتعـاىل

 فهيا عىل املبالغة يف سـتنشاق مـا مل تكـن صـامئا،  فهيا عىل املبالغة يف سـتنشاق مـا مل تكـن صـامئا،  فهيا عىل املبالغة يف سـتنشاق مـا مل تكـن صـامئا،  فهيا عىل املبالغة يف سـتنشاق مـا مل تكـن صـامئا، ����وهناك حديث حث النيب وهناك حديث حث النيب وهناك حديث حث النيب وهناك حديث حث النيب 

     عن املبالغة يف سـتنـشاق يف غـري الـصيام ٔاو لغـري الـصامئ، هـذا عن املبالغة يف سـتنـشاق يف غـري الـصيام ٔاو لغـري الـصامئ، هـذا عن املبالغة يف سـتنـشاق يف غـري الـصيام ٔاو لغـري الـصامئ، هـذا عن املبالغة يف سـتنـشاق يف غـري الـصيام ٔاو لغـري الـصامئ، هـذا����مفعىن حثه مفعىن حثه مفعىن حثه مفعىن حثه 
        ....دليل عىل وجوهبا يف الوضوء يف غري الصوم، هذه دال` مفهومدليل عىل وجوهبا يف الوضوء يف غري الصوم، هذه دال` مفهومدليل عىل وجوهبا يف الوضوء يف غري الصوم، هذه دال` مفهومدليل عىل وجوهبا يف الوضوء يف غري الصوم، هذه دال` مفهوم

            ::::اللحية عندµ حليتاناللحية عندµ حليتاناللحية عندµ حليتاناللحية عندµ حليتان    هل يلزم ختليل اللحية؟هل يلزم ختليل اللحية؟هل يلزم ختليل اللحية؟هل يلزم ختليل اللحية؟۞۞۞۞

 ٕامنـا جيـب غـسلها  ٕامنـا جيـب غـسلها  ٕامنـا جيـب غـسلها  ٕامنـا جيـب غـسلها يسـتحب ختليلهايسـتحب ختليلهايسـتحب ختليلهايسـتحب ختليلهالكن لكن لكن لكن     جيب ختليلها يف الوضوء،جيب ختليلها يف الوضوء،جيب ختليلها يف الوضوء،جيب ختليلها يف الوضوء،    الالالال    ::::    ما كثيفةما كثيفةما كثيفةما كثيفةإ إ إ إ ----١١١١

 اكن يأخذ كفا من ماء  اكن يأخذ كفا من ماء  اكن يأخذ كفا من ماء  اكن يأخذ كفا من ماء ����،ولكن بعض الفراغ من الوضوء، ٔالن النيب ،ولكن بعض الفراغ من الوضوء، ٔالن النيب ،ولكن بعض الفراغ من الوضوء، ٔالن النيب ،ولكن بعض الفراغ من الوضوء، ٔالن النيب ظاهرà فقطظاهرà فقطظاهرà فقطظاهرà فقط
 فيخلل به حليته، ٔاو يضعه، الرواية ٔاو يـضعه حتـت حنكـه، خيلـل بـه  فيخلل به حليته، ٔاو يضعه، الرواية ٔاو يـضعه حتـت حنكـه، خيلـل بـه  فيخلل به حليته، ٔاو يضعه، الرواية ٔاو يـضعه حتـت حنكـه، خيلـل بـه  فيخلل به حليته، ٔاو يضعه، الرواية ٔاو يـضعه حتـت حنكـه، خيلـل بـه بعد الوضوءبعد الوضوءبعد الوضوءبعد الوضوء

        ....����٢٢٢٢اللحية اللحية اللحية اللحية 

وهللا وهللا وهللا وهللا فيفة ميكن رؤية البرشة من حتهتا،فيفة ميكن رؤية البرشة من حتهتا،فيفة ميكن رؤية البرشة من حتهتا،فيفة ميكن رؤية البرشة من حتهتا،فيجب ختليلها، ٔالن اللحية اخل فيجب ختليلها، ٔالن اللحية اخل فيجب ختليلها، ٔالن اللحية اخل فيجب ختليلها، ٔالن اللحية اخل     ::::ٕاما خفيفةٕاما خفيفةٕاما خفيفةٕاما خفيفة    ----٢٢٢٢
        . . . . ٔاعملٔاعملٔاعملٔاعمل

َىل الَْمَراِفـقِ ﴿﴿﴿﴿: : : :  لقو8 تعاىل لقو8 تعاىل لقو8 تعاىل لقو8 تعاىل::::غسل اليدين ٕاىل املرفقنيغسل اليدين ٕاىل املرفقنيغسل اليدين ٕاىل املرفقنيغسل اليدين ٕاىل املرفقني    ----٢٢٢٢    ((((
¦
َىل الَْمَراِفـقِ َو̄ايِْديَُمكْ ا
¦
َىل الَْمَراِفـقِ َو̄ايِْديَُمكْ ا
¦
َىل الَْمَراِفـقِ َو̄ايِْديَُمكْ ا
¦
    ]]]]٦٦٦٦: : : : املائـدةاملائـدةاملائـدةاملائـدة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َو̄ايِْديَُمكْ ا

        ؟؟؟؟ النهتاء الغاية ٔاو مبعىن آخر النهتاء الغاية ٔاو مبعىن آخر النهتاء الغاية ٔاو مبعىن آخر النهتاء الغاية ٔاو مبعىن آخرهناهناهناهنا    )))) ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل((((هلهلهلهل
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        ....؟؟؟؟ٔام ٕاىل الكوعنئام ٕاىل الكوعنئام ٕاىل الكوعنئام ٕاىل الكوعني    هل يدخل الكوعان يف غسل اليدين عند الوضوءهل يدخل الكوعان يف غسل اليدين عند الوضوءهل يدخل الكوعان يف غسل اليدين عند الوضوءهل يدخل الكوعان يف غسل اليدين عند الوضوء۞۞۞۞

 لها ٔاكرث مـن معـىن  لها ٔاكرث مـن معـىن  لها ٔاكرث مـن معـىن  لها ٔاكرث مـن معـىن ))))ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    (((( ٔان املرفقني يدخالن يف غسل اليدين، ٔالن ٔان املرفقني يدخالن يف غسل اليدين، ٔالن ٔان املرفقني يدخالن يف غسل اليدين، ٔالن ٔان املرفقني يدخالن يف غسل اليدين، ٔالن::::قول امجلهورقول امجلهورقول امجلهورقول امجلهور

: : : : ���� كام قـال هللا  كام قـال هللا  كام قـال هللا  كام قـال هللا ))))معمعمعمع(((( وممكن تكون مبعىن  وممكن تكون مبعىن  وممكن تكون مبعىن  وممكن تكون مبعىن ))))النهتاء الغايةالنهتاء الغايةالنهتاء الغايةالنهتاء الغاية((((يف اللغة، مفمكن تكون يف اللغة، مفمكن تكون يف اللغة، مفمكن تكون يف اللغة، مفمكن تكون 
ِتُمكْ  َويَِزْدمكُْ  َويَِزْدمكُْ  َويَِزْدمكُْ  َويَِزْدمكُْ ﴿﴿﴿﴿ َىل قُو¥ ¦

ًة ا ِتُمكْ  قُو¥ َىل قُو¥ ¦
ًة ا ِتُمكْ  قُو¥ َىل قُو¥ ¦
ًة ا ِتُمكْ  قُو¥ َىل قُو¥ ¦
ًة ا ، ٕاىل هنا مبعىن مع، ويـزدمك قـوة مـع قـوتمك، ، ٕاىل هنا مبعىن مع، ويـزدمك قـوة مـع قـوتمك، ، ٕاىل هنا مبعىن مع، ويـزدمك قـوة مـع قـوتمك، ، ٕاىل هنا مبعىن مع، ويـزدمك قـوة مـع قـوتمك، ]]]]٥٢٥٢٥٢٥٢: : : : هودهودهودهود[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  قُو¥

 راهوية وغريه، تكون مبعىن انهتاء الغايـة وتكـون مبعـىن  راهوية وغريه، تكون مبعىن انهتاء الغايـة وتكـون مبعـىن  راهوية وغريه، تكون مبعىن انهتاء الغايـة وتكـون مبعـىن  راهوية وغريه، تكون مبعىن انهتاء الغايـة وتكـون مبعـىن ٕاحساقٕاحساقٕاحساقٕاحساق كام قال  كام قال  كام قال  كام قال ))))ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل((((وممكن وممكن وممكن وممكن 
 السـنة العملية، فتوضأ النيب  السـنة العملية، فتوضأ النيب  السـنة العملية، فتوضأ النيب  السـنة العملية، فتوضأ النيب ) ) ) ) معمعمعمع(((( مبعىن  مبعىن  مبعىن  مبعىن ))))ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    ((((مع، ولكن السـنة هنا جاءت تبني ٔانمع، ولكن السـنة هنا جاءت تبني ٔانمع، ولكن السـنة هنا جاءت تبني ٔانمع، ولكن السـنة هنا جاءت تبني ٔان

        . . . . ���� العضد  العضد  العضد  العضد  يف يف يف يف ٔارشع ٔارشع ٔارشع ٔارشع فغسل يديه حىت فغسل يديه حىت فغسل يديه حىت فغسل يديه حىت����

ــث ــثالفــرض الثال ــثالفــرض الثال ــثالفــرض الثال ــني----٣٣٣٣    ((((: : : : الفــرض الثال ــع أالذن ــرٔاس لكــه م ــني مــسح ال ــع أالذن ــرٔاس لكــه م ــني مــسح ال ــع أالذن ــرٔاس لكــه م ــني مــسح ال ــع أالذن ــرٔاس لكــه م ــو8 تعــاىل:::: مــسح ال ــو8 تعــاىل لق ــو8 تعــاىل لق ــو8 تعــاىل لق ــَسُحوا ﴿﴿﴿﴿: : : :  لق ــَسُحوا َواْم ــَسُحوا َواْم ــَسُحوا َواْم َواْم
            ].].].].٦٦٦٦: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ِبُرُءوِسُمكْ ِبُرُءوِسُمكْ ِبُرُءوِسُمكْ ِبُرُءوِسُمكْ 

َ ----وقو8 وقو8 وقو8 وقو8  ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ فـال ُجيـزئ مـسح بعـض فـال ُجيـزئ مـسح بعـض فـال ُجيـزئ مـسح بعـض فـال ُجيـزئ مـسح بعـض . . . . »»»»أالذµن مـن الـرٔاسأالذµن مـن الـرٔاسأالذµن مـن الـرٔاسأالذµن مـن الـرٔاس««««: : : : ---- َصىل¥ ا¥³
        ....    ))))دون بعضهدون بعضهدون بعضهدون بعضه    الرٔاس الرٔاس الرٔاس الرٔاس 

        الرٔاس؟الرٔاس؟الرٔاس؟الرٔاس؟ يكتفى ببعض  يكتفى ببعض  يكتفى ببعض  يكتفى ببعض ممممهل يلزم مسح مجيع الرٔاس أ هل يلزم مسح مجيع الرٔاس أ هل يلزم مسح مجيع الرٔاس أ هل يلزم مسح مجيع الرٔاس أ ----::::سسسس۞۞۞۞

 من مالكية وحنـابn ٔانـه  من مالكية وحنـابn ٔانـه  من مالكية وحنـابn ٔانـه  من مالكية وحنـابn ٔانـه قول امجلهورقول امجلهورقول امجلهورقول امجلهور    ----٢٢٢٢ جيزئ مسح بعض الرٔاس جيزئ مسح بعض الرٔاس جيزئ مسح بعض الرٔاس جيزئ مسح بعض الرٔاس::::    بعض العلامءبعض العلامءبعض العلامءبعض العلامء----١١١١
        .... أالرحج أالرحج أالرحج أالرحجهوهوهوهوو و و و     أالذننيأالذننيأالذننيأالذنني    جيب مسح مجيع الرٔاس يف الوضوءجيب مسح مجيع الرٔاس يف الوضوءجيب مسح مجيع الرٔاس يف الوضوءجيب مسح مجيع الرٔاس يف الوضوء

        ....ملاذا نقول مسح مجيع الرٔاس؟ملاذا نقول مسح مجيع الرٔاس؟ملاذا نقول مسح مجيع الرٔاس؟ملاذا نقول مسح مجيع الرٔاس؟۞۞۞۞

، ، ، ، ﴾﴾﴾﴾ ِبُرُءوِسـُمكْ  ِبُرُءوِسـُمكْ  ِبُرُءوِسـُمكْ  ِبُرُءوِسـُمكْ ﴿﴿﴿﴿: : : :  هنـا هنـا هنـا هنـاقـالواقـالواقـالواقـالوا،،،،نه جيـزئ املـسح ولـو شـعرة نه جيـزئ املـسح ولـو شـعرة نه جيـزئ املـسح ولـو شـعرة نه جيـزئ املـسح ولـو شـعرة أ أ أ أ  ٔالن بعض العلامء ذهب  ٔالن بعض العلامء ذهب  ٔالن بعض العلامء ذهب  ٔالن بعض العلامء ذهب 
، ، ، ، ﴾﴾﴾﴾َواْمـَسُحوا ِبُرُءوِسـُمكْ َواْمـَسُحوا ِبُرُءوِسـُمكْ َواْمـَسُحوا ِبُرُءوِسـُمكْ َواْمـَسُحوا ِبُرُءوِسـُمكْ ﴿﴿﴿﴿ هنا لٕاللـصاق،  هنا لٕاللـصاق،  هنا لٕاللـصاق،  هنا لٕاللـصاق، ))))الباءالباءالباءالباء((((، ولكن ، ولكن ، ولكن ، ولكن  للتبعيض للتبعيض للتبعيض للتبعيض))))الباءالباءالباءالباء((((ٔان ٔان ٔان ٔان : : : : قالواقالواقالواقالوا

    ((((ٔاي ٔالصقوا ٔايديمك عىل رؤوسـمك وامـسحوا هبـا، والـسـنة العمليـة ٔايـًضا بينـت ٔانٔاي ٔالصقوا ٔايديمك عىل رؤوسـمك وامـسحوا هبـا، والـسـنة العمليـة ٔايـًضا بينـت ٔانٔاي ٔالصقوا ٔايديمك عىل رؤوسـمك وامـسحوا هبـا، والـسـنة العمليـة ٔايـًضا بينـت ٔانٔاي ٔالصقوا ٔايديمك عىل رؤوسـمك وامـسحوا هبـا، والـسـنة العمليـة ٔايـًضا بينـت ٔان

يـسمح جبميـع رٔاسـه، فـاكن يـأيت مبقـدم رٔاسـه يـسمح جبميـع رٔاسـه، فـاكن يـأيت مبقـدم رٔاسـه يـسمح جبميـع رٔاسـه، فـاكن يـأيت مبقـدم رٔاسـه يـسمح جبميـع رٔاسـه، فـاكن يـأيت مبقـدم رٔاسـه : : : : ���� لٕاللصاق فقد اكن النيب  لٕاللصاق فقد اكن النيب  لٕاللصاق فقد اكن النيب  لٕاللصاق فقد اكن النيب ))))الباءالباءالباءالباء
        . . . . فيذهب هبم ٕاىل قفاه مث يعود ٕاىل املقدم مرة Zنية،فيذهب هبم ٕاىل قفاه مث يعود ٕاىل املقدم مرة Zنية،فيذهب هبم ٕاىل قفاه مث يعود ٕاىل املقدم مرة Zنية،فيذهب هبم ٕاىل قفاه مث يعود ٕاىل املقدم مرة Zنية،
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        ....مرة متسح الرٔاس؟مرة متسح الرٔاس؟مرة متسح الرٔاس؟مرة متسح الرٔاس؟يف مك يف مك يف مك يف مك ۞۞۞۞

 توضأ مرة مرة، ومرتني مرتني وثالZ ثالZ، ولكن الرٔاس متسح مرة واحدة  توضأ مرة مرة، ومرتني مرتني وثالZ ثالZ، ولكن الرٔاس متسح مرة واحدة  توضأ مرة مرة، ومرتني مرتني وثالZ ثالZ، ولكن الرٔاس متسح مرة واحدة  توضأ مرة مرة، ومرتني مرتني وثالZ ثالZ، ولكن الرٔاس متسح مرة واحدة ����النيب النيب النيب النيب 

 مـا زاد عـن املـرٔاة الواحـدة يف  مـا زاد عـن املـرٔاة الواحـدة يف  مـا زاد عـن املـرٔاة الواحـدة يف  مـا زاد عـن املـرٔاة الواحـدة يف ���� السـنة العملية بينـت ذ¾ ٔان النـيب  السـنة العملية بينـت ذ¾ ٔان النـيب  السـنة العملية بينـت ذ¾ ٔان النـيب  السـنة العملية بينـت ذ¾ ٔان النـيب ننننفقط، الٔ فقط، الٔ فقط، الٔ فقط، الٔ 
        . . . . مسح الرٔاس وهللا ٔاعملمسح الرٔاس وهللا ٔاعملمسح الرٔاس وهللا ٔاعملمسح الرٔاس وهللا ٔاعمل

        ....؟؟؟؟ هل جيزئه هل جيزئه هل جيزئه هل جيزئه ٕاىل مقدم ٕاىل مقدم ٕاىل مقدم ٕاىل مقدمماذا لو خشص مسح من قفاهماذا لو خشص مسح من قفاهماذا لو خشص مسح من قفاهماذا لو خشص مسح من قفاه۞۞۞۞

            ....جيزئ ولكن خالف السـنة، جيزئ ولكن خالف السـنة، جيزئ ولكن خالف السـنة، جيزئ ولكن خالف السـنة، 

        ؟؟؟؟ كيفيات ملسح الرٔاس كيفيات ملسح الرٔاس كيفيات ملسح الرٔاس كيفيات ملسح الرٔاسماىهماىهماىهماىه

 متـسح رٔاسـك عـىل  متـسح رٔاسـك عـىل  متـسح رٔاسـك عـىل  متـسح رٔاسـك عـىل ٔانٔانٔانٔان----٢٢٢٢يبدٔا مبقدم رٔاسه مث يعود ٕاىل قفاه مث يـردهام كـام اكن، يبدٔا مبقدم رٔاسه مث يعود ٕاىل قفاه مث يـردهام كـام اكن، يبدٔا مبقدم رٔاسه مث يعود ٕاىل قفاه مث يـردهام كـام اكن، يبدٔا مبقدم رٔاسه مث يعود ٕاىل قفاه مث يـردهام كـام اكن، ----١١١١
        . . . . هيئهتا، يعين مثًال تفرق الشعر، جيوز ٔان متسح بنفس الهيئة اليت علهيا شعركهيئهتا، يعين مثًال تفرق الشعر، جيوز ٔان متسح بنفس الهيئة اليت علهيا شعركهيئهتا، يعين مثًال تفرق الشعر، جيوز ٔان متسح بنفس الهيئة اليت علهيا شعركهيئهتا، يعين مثًال تفرق الشعر، جيوز ٔان متسح بنفس الهيئة اليت علهيا شعرك

        هل املرٔاة مثل الرجل يف مسح الرٔاس؟هل املرٔاة مثل الرجل يف مسح الرٔاس؟هل املرٔاة مثل الرجل يف مسح الرٔاس؟هل املرٔاة مثل الرجل يف مسح الرٔاس؟۞۞۞۞

شعر اÀي عـىل الـرٔاس شعر اÀي عـىل الـرٔاس شعر اÀي عـىل الـرٔاس شعر اÀي عـىل الـرٔاس واملرٔاة والرجل يف مسح الرٔاس سواء، املقصد هو مسح ال واملرٔاة والرجل يف مسح الرٔاس سواء، املقصد هو مسح ال واملرٔاة والرجل يف مسح الرٔاس سواء، املقصد هو مسح ال واملرٔاة والرجل يف مسح الرٔاس سواء، املقصد هو مسح ال 
ٔاما ما طال فال يلزمك، املرٔاة متسح مقـدم الـرٔاس مث تعـود ٕاىل القفـا، مث تعـود ٕاىل ٔاما ما طال فال يلزمك، املرٔاة متسح مقـدم الـرٔاس مث تعـود ٕاىل القفـا، مث تعـود ٕاىل ٔاما ما طال فال يلزمك، املرٔاة متسح مقـدم الـرٔاس مث تعـود ٕاىل القفـا، مث تعـود ٕاىل ٔاما ما طال فال يلزمك، املرٔاة متسح مقـدم الـرٔاس مث تعـود ٕاىل القفـا، مث تعـود ٕاىل 
مقدم الرٔاس، هذه السـنة يف مسح الرٔاس، ٕامنا مسأ` متسح عىل امخلار هذه سـتأيت مقدم الرٔاس، هذه السـنة يف مسح الرٔاس، ٕامنا مسأ` متسح عىل امخلار هذه سـتأيت مقدم الرٔاس، هذه السـنة يف مسح الرٔاس، ٕامنا مسأ` متسح عىل امخلار هذه سـتأيت مقدم الرٔاس، هذه السـنة يف مسح الرٔاس، ٕامنا مسأ` متسح عىل امخلار هذه سـتأيت 

        . . . . ----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----أالحاكم فهيا أالحاكم فهيا أالحاكم فهيا أالحاكم فهيا 

َىل الْكَْعَبْنيِ َو̄اْرُجلَُمكْ َو̄اْرُجلَُمكْ َو̄اْرُجلَُمكْ َو̄اْرُجلَُمكْ ﴿﴿﴿﴿: : : :  غسل الرجلني ٕاىل الكعبني؛ لقو8 تعاىل غسل الرجلني ٕاىل الكعبني؛ لقو8 تعاىل غسل الرجلني ٕاىل الكعبني؛ لقو8 تعاىل غسل الرجلني ٕاىل الكعبني؛ لقو8 تعاىل----٤٤٤٤    ((((
¦
َىل الْكَْعَبْنيِ ا
¦
َىل الْكَْعَبْنيِ ا
¦
َىل الْكَْعَبْنيِ ا
¦
    ] ] ] ] ٦٦٦٦:  :  :  :  املائدةاملائدةاملائدةاملائدة[ [ [ [ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ا

 عىل غسل القدمني ومل يعمل من فقهـاء املـسلمني مـن  عىل غسل القدمني ومل يعمل من فقهـاء املـسلمني مـن  عىل غسل القدمني ومل يعمل من فقهـاء املـسلمني مـن  عىل غسل القدمني ومل يعمل من فقهـاء املـسلمني مـن ����رسول هللا رسول هللا رسول هللا رسول هللا ٔامجع ٔاحصاب ٔامجع ٔاحصاب ٔامجع ٔاحصاب ٔامجع ٔاحصاب 
يقول "ملـسح عـىل الـرجلني، وطبعـا حنـن قلنـا إالجـامع، طبعـا لنخـالف الـشـيعة، يقول "ملـسح عـىل الـرجلني، وطبعـا حنـن قلنـا إالجـامع، طبعـا لنخـالف الـشـيعة، يقول "ملـسح عـىل الـرجلني، وطبعـا حنـن قلنـا إالجـامع، طبعـا لنخـالف الـشـيعة، يقول "ملـسح عـىل الـرجلني، وطبعـا حنـن قلنـا إالجـامع، طبعـا لنخـالف الـشـيعة، 
الشـيعة مه اÀين يقولون "ملسح عىل القدمني، وهذا مل يقل به ٔاحد قط مـن علـامء الشـيعة مه اÀين يقولون "ملسح عىل القدمني، وهذا مل يقل به ٔاحد قط مـن علـامء الشـيعة مه اÀين يقولون "ملسح عىل القدمني، وهذا مل يقل به ٔاحد قط مـن علـامء الشـيعة مه اÀين يقولون "ملسح عىل القدمني، وهذا مل يقل به ٔاحد قط مـن علـامء 

        . . . .  وال علامء املسلمني تفردوا هبذا احلمك وحدمه وال علامء املسلمني تفردوا هبذا احلمك وحدمه وال علامء املسلمني تفردوا هبذا احلمك وحدمه وال علامء املسلمني تفردوا هبذا احلمك وحدمهٔاهل السـنة،ٔاهل السـنة،ٔاهل السـنة،ٔاهل السـنة،

َىل الْكَْعَبْنيِ ﴿﴿﴿﴿ حنن قلنا  حنن قلنا  حنن قلنا  حنن قلنا هل يدخل الكعبان يف غسل القدمني؟هل يدخل الكعبان يف غسل القدمني؟هل يدخل الكعبان يف غسل القدمني؟هل يدخل الكعبان يف غسل القدمني؟۞۞۞۞
¦
َىل الْكَْعَبْنيِ َو̄اْرُجلَُمكْ ا
¦
َىل الْكَْعَبْنيِ َو̄اْرُجلَُمكْ ا
¦
َىل الْكَْعَبْنيِ َو̄اْرُجلَُمكْ ا
¦
، ٕاذن ، ٕاذن ، ٕاذن ، ٕاذن ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َو̄اْرُجلَُمكْ ا
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        . . . .  ٕاذن البد ٔان يدخل الكعبان يف غسل القدمني ٕاذن البد ٔان يدخل الكعبان يف غسل القدمني ٕاذن البد ٔان يدخل الكعبان يف غسل القدمني ٕاذن البد ٔان يدخل الكعبان يف غسل القدمني،،،،))))معمعمعمع(((( مبعىن  مبعىن  مبعىن  مبعىن ))))ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل((((

عـا هـذا عنـد عـا هـذا عنـد عـا هـذا عنـد عـا هـذا عنـد الكعبني هام العظميني الناتئان ٔاسفل القدم، ولكـن طبالكعبني هام العظميني الناتئان ٔاسفل القدم، ولكـن طبالكعبني هام العظميني الناتئان ٔاسفل القدم، ولكـن طبالكعبني هام العظميني الناتئان ٔاسفل القدم، ولكـن طب::::املراد "لكعبنياملراد "لكعبنياملراد "لكعبنياملراد "لكعبني
علامء املسلمني قاطبة وعند ٔاحصاب العقول قاطبة، ٔان لك ٕانسان 8 كعبان يف لك علامء املسلمني قاطبة وعند ٔاحصاب العقول قاطبة، ٔان لك ٕانسان 8 كعبان يف لك علامء املسلمني قاطبة وعند ٔاحصاب العقول قاطبة، ٔان لك ٕانسان 8 كعبان يف لك علامء املسلمني قاطبة وعند ٔاحصاب العقول قاطبة، ٔان لك ٕانسان 8 كعبان يف لك 
قدم، يعين لك ٕانسان 8 ٔاربع كعوب، قدم، يعين لك ٕانسان 8 ٔاربع كعوب، قدم، يعين لك ٕانسان 8 ٔاربع كعوب، قدم، يعين لك ٕانسان 8 ٔاربع كعوب، خبخبخبخبـالف الـشـيعة، يقولـون ٔان الكعـب اÀي ـالف الـشـيعة، يقولـون ٔان الكعـب اÀي ـالف الـشـيعة، يقولـون ٔان الكعـب اÀي ـالف الـشـيعة، يقولـون ٔان الكعـب اÀي 
ــشـيعة خــالفوا يف لك يشيشيشيشء، يف ء، يف ء، يف ء، يف  ــدم، ال ــسميه "لعقــب اÀي هــو ٔاســفل الق ــشـيعة خــالفوا يف لك حنــن ن ــدم، ال ــسميه "لعقــب اÀي هــو ٔاســفل الق ــشـيعة خــالفوا يف لك حنــن ن ــدم، ال ــسميه "لعقــب اÀي هــو ٔاســفل الق ــشـيعة خــالفوا يف لك حنــن ن ــدم، ال ــسميه "لعقــب اÀي هــو ٔاســفل الق حنــن ن

 كثـري، وٕان اكن طبعـا يتفقـوا معنـا يف  كثـري، وٕان اكن طبعـا يتفقـوا معنـا يف  كثـري، وٕان اكن طبعـا يتفقـوا معنـا يف  كثـري، وٕان اكن طبعـا يتفقـوا معنـا يف عتقاد، حىت يف أالحاكم الرشعية عتقاد، حىت يف أالحاكم الرشعية عتقاد، حىت يف أالحاكم الرشعية عتقاد، حىت يف أالحاكم الرشعية خمخمخمخمالفنيالفنيالفنيالفني
كثري من أالحاكم ولكن فيه بعض أالحاكم الرشعية اليت خالفوا ٔاهـل الـسـنة فهيـا، كثري من أالحاكم ولكن فيه بعض أالحاكم الرشعية اليت خالفوا ٔاهـل الـسـنة فهيـا، كثري من أالحاكم ولكن فيه بعض أالحاكم الرشعية اليت خالفوا ٔاهـل الـسـنة فهيـا، كثري من أالحاكم ولكن فيه بعض أالحاكم الرشعية اليت خالفوا ٔاهـل الـسـنة فهيـا، 

        . . . . وطبعا خالفوا اللغة فهيا، والشـيعة طبعا وطبعا خالفوا اللغة فهيا، والشـيعة طبعا وطبعا خالفوا اللغة فهيا، والشـيعة طبعا وطبعا خالفوا اللغة فهيا، والشـيعة طبعا هلهلهلهلم دين وحنن لنا دين آخرم دين وحنن لنا دين آخرم دين وحنن لنا دين آخرم دين وحنن لنا دين آخر

    ﴿﴿﴿﴿: : : :  قـال قـال قـال قـال���� ترتيـب الوضـوء، ٔالن هللا  ترتيـب الوضـوء، ٔالن هللا  ترتيـب الوضـوء، ٔالن هللا  ترتيـب الوضـوء، ٔالن هللا ))))ٔالن هللا تعـاىل ذكـره مرتبـاً ٔالن هللا تعـاىل ذكـره مرتبـاً ٔالن هللا تعـاىل ذكـره مرتبـاً ٔالن هللا تعـاىل ذكـره مرتبـاً : : : :  الرتتيب الرتتيب الرتتيب الرتتيب----٥٥٥٥    ((((
َىل الَكْعَبْنيِ فَاْغِسلُ فَاْغِسلُ فَاْغِسلُ فَاْغِسلُ 

¦
َىل املََراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ َو̄اْرُجلَُمكْ ا

¦
َىل الَكْعَبْنيِ وا ُوُجوَهُمكْ َو̄ايِْديَُمكْ ا

¦
َىل املََراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ َو̄اْرُجلَُمكْ ا

¦
َىل الَكْعَبْنيِ وا ُوُجوَهُمكْ َو̄ايِْديَُمكْ ا

¦
َىل املََراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ َو̄اْرُجلَُمكْ ا

¦
َىل الَكْعَبْنيِ وا ُوُجوَهُمكْ َو̄ايِْديَُمكْ ا

¦
َىل املََراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ َو̄اْرُجلَُمكْ ا

¦
        .... ﴾ ﴾ ﴾ ﴾وا ُوُجوَهُمكْ َو̄ايِْديَُمكْ ا

َ ----وتوضأ رسول هللا وتوضأ رسول هللا وتوضأ رسول هللا وتوضأ رسول هللا (((( ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ : : : : عىل حسب ما ذكر هللا سـبحانهعىل حسب ما ذكر هللا سـبحانهعىل حسب ما ذكر هللا سـبحانهعىل حسب ما ذكر هللا سـبحانه     مرتبًا  مرتبًا  مرتبًا  مرتبًا - - - -  َصىل¥ ا¥³
ُ عَلَْيِه ----وضوئه وضوئه وضوئه وضوئه     الوجه، فاليدين، فالرٔاس، فالرجلني، كام ورد ذ¾ يف صفة الوجه، فاليدين، فالرٔاس، فالرجلني، كام ورد ذ¾ يف صفة الوجه، فاليدين، فالرٔاس، فالرجلني، كام ورد ذ¾ يف صفة الوجه، فاليدين، فالرٔاس، فالرجلني، كام ورد ذ¾ يف صفة  ُ عَلَْيِه َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َصىل¥ ا¥³ َصىل¥ ا¥³

 مسأ` الرتتيب يف الوضوء هـذه واجبـة،  مسأ` الرتتيب يف الوضوء هـذه واجبـة،  مسأ` الرتتيب يف الوضوء هـذه واجبـة،  مسأ` الرتتيب يف الوضوء هـذه واجبـة، )))) يف حديث عبد هللا بن زيد وغريه يف حديث عبد هللا بن زيد وغريه يف حديث عبد هللا بن زيد وغريه يف حديث عبد هللا بن زيد وغريه----َوَسمل¥َ َوَسمل¥َ َوَسمل¥َ َوَسمل¥َ 
        . . . . عىل قول مجهور ٔاهل العمل، عىل قول امجلهورعىل قول مجهور ٔاهل العمل، عىل قول امجلهورعىل قول مجهور ٔاهل العمل، عىل قول امجلهورعىل قول مجهور ٔاهل العمل، عىل قول امجلهور

 موة  موة  موة  موة ) ) ) )  بأن يكون غسل العضو عقب اÀي قب� مبارشة بدون تأخري بأن يكون غسل العضو عقب اÀي قب� مبارشة بدون تأخري بأن يكون غسل العضو عقب اÀي قب� مبارشة بدون تأخري بأن يكون غسل العضو عقب اÀي قب� مبارشة بدون تأخري:::: املوة املوة املوة املوة----٦٦٦٦    ((((
ل عضوا مث تدخل ٔاو تتلكم ٔاو ترول عضوا مث تدخل ٔاو تتلكم ٔاو ترول عضوا مث تدخل ٔاو تتلكم ٔاو ترول عضوا مث تدخل ٔاو تتلكم ٔاو تروحححح ٔاو  ٔاو  ٔاو  ٔاو جتجتجتجتـيء مث ـيء مث ـيء مث ـيء مث يعين توايعين توايعين توايعين توايليليليل بني أالعضاء، ال تغس بني أالعضاء، ال تغس بني أالعضاء، ال تغس بني أالعضاء، ال تغس

تأيت وتغسل العضو اÀي بعده، البد من متابعة ٔاعضاء الوضوء يف الغسل، العضو تأيت وتغسل العضو اÀي بعده، البد من متابعة ٔاعضاء الوضوء يف الغسل، العضو تأيت وتغسل العضو اÀي بعده، البد من متابعة ٔاعضاء الوضوء يف الغسل، العضو تأيت وتغسل العضو اÀي بعده، البد من متابعة ٔاعضاء الوضوء يف الغسل، العضو 
        .... اÀي قب� اÀي قب� اÀي قب� اÀي قب�يتبع العضويتبع العضويتبع العضويتبع العضو

بأن يكون غسل العضو عقب اÀي قب� مبارشة بدون تأخري، فقـد بأن يكون غسل العضو عقب اÀي قب� مبارشة بدون تأخري، فقـد بأن يكون غسل العضو عقب اÀي قب� مبارشة بدون تأخري، فقـد بأن يكون غسل العضو عقب اÀي قب� مبارشة بدون تأخري، فقـد : : : :  املوة املوة املوة املوة----٦٦٦٦    ((((    
َ         ----اكن النيب اكن النيب اكن النيب اكن النيب  ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ ٔان ٔان ٔان ٔان ««««: : : :  يتوضأ متواليًا، وحلديث خاÁ بـن معـدان يتوضأ متواليًا، وحلديث خاÁ بـن معـدان يتوضأ متواليًا، وحلديث خاÁ بـن معـدان يتوضأ متواليًا، وحلديث خاÁ بـن معـدان----َصىل¥ ا¥³

ُ عَلَْيِه ----النيب النيب النيب النيب  ُ عَلَْيِه  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه  َصىل¥ ا¥³ َ      َصىل¥ ا¥³ َ َوَسمل¥ َ َوَسمل¥ َ َوَسمل¥  رٔاى رجًال يصيل ويف ظهر قدمه لُمَعٌة قدر اÁرمه مل  رٔاى رجًال يصيل ويف ظهر قدمه لُمَعٌة قدر اÁرمه مل  رٔاى رجًال يصيل ويف ظهر قدمه لُمَعٌة قدر اÁرمه مل  رٔاى رجًال يصيل ويف ظهر قدمه لُمَعٌة قدر اÁرمه مل ----َوَسمل¥



  : من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيديةسابعتفريغ الدرس ال
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طبعا والصالة، ٔالن الرجل دخل يصيل فـرآه طبعا والصالة، ٔالن الرجل دخل يصيل فـرآه طبعا والصالة، ٔالن الرجل دخل يصيل فـرآه طبعا والصالة، ٔالن الرجل دخل يصيل فـرآه ) ) ) ) »»»»الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء    يصهبا املاء، فأمره ٔان يعيد يصهبا املاء، فأمره ٔان يعيد يصهبا املاء، فأمره ٔان يعيد يصهبا املاء، فأمره ٔان يعيد 
، لو مل يكـن ، لو مل يكـن ، لو مل يكـن ، لو مل يكـن  املاء يف ظهر قدمه املاء يف ظهر قدمه املاء يف ظهر قدمه املاء يف ظهر قدمه جًدا مل يص� جًدا مل يص� جًدا مل يص� جًدا مل يص�وهو يصيل، قدر اÁرمه وهو يصيل، قدر اÁرمه وهو يصيل، قدر اÁرمه وهو يصيل، قدر اÁرمه يشيشيشيشء بسـيطء بسـيطء بسـيطء بسـيط

 ٕ"عادة الوضوء وقال 8 اغسل هذا  ٕ"عادة الوضوء وقال 8 اغسل هذا  ٕ"عادة الوضوء وقال 8 اغسل هذا  ٕ"عادة الوضوء وقال 8 اغسل هذا ����ٔان املوة واجبة يف الوضوء ملا ٔامره النيب ٔان املوة واجبة يف الوضوء ملا ٔامره النيب ٔان املوة واجبة يف الوضوء ملا ٔامره النيب ٔان املوة واجبة يف الوضوء ملا ٔامره النيب 
املوضع اÀي مل يص� املاء، هذا احلديث بني ٔان املوة ٔاصل يف الوضوء ٔاو واجبة املوضع اÀي مل يص� املاء، هذا احلديث بني ٔان املوة ٔاصل يف الوضوء ٔاو واجبة املوضع اÀي مل يص� املاء، هذا احلديث بني ٔان املوة ٔاصل يف الوضوء ٔاو واجبة املوضع اÀي مل يص� املاء، هذا احلديث بني ٔان املوة ٔاصل يف الوضوء ٔاو واجبة 

        . . . . يف الوضوءيف الوضوءيف الوضوءيف الوضوء

. . . . ٕ"عادة الوضوء لكهٕ"عادة الوضوء لكهٕ"عادة الوضوء لكهٕ"عادة الوضوء لكهفلو مل تكن املوة رشطًا ٔالمره بغسل ما فاته فقط، ومل يأمره فلو مل تكن املوة رشطًا ٔالمره بغسل ما فاته فقط، ومل يأمره فلو مل تكن املوة رشطًا ٔالمره بغسل ما فاته فقط، ومل يأمره فلو مل تكن املوة رشطًا ٔالمره بغسل ما فاته فقط، ومل يأمره ((((
Ëْمَعة     Ëْمَعةوالل Ëْمَعةوالل Ëْمَعةوالل ال يلـزم ٔان ال يلـزم ٔان ال يلـزم ٔان ال يلـزم ٔان      طبعـا العـn  طبعـا العـn  طبعـا العـn  طبعـا العـn ))))املوضع اÀي مل يصبه املاء يف الوضـوء ٔاو الغـسلاملوضع اÀي مل يصبه املاء يف الوضـوء ٔاو الغـسلاملوضع اÀي مل يصبه املاء يف الوضـوء ٔاو الغـسلاملوضع اÀي مل يصبه املاء يف الوضـوء ٔاو الغـسل: : : : والل

تكون يف القدم فقط اللمعة، يف ٔاي موضع من مواضع الوضوء، ٕان اكن فيه ملعـة مل تكون يف القدم فقط اللمعة، يف ٔاي موضع من مواضع الوضوء، ٕان اكن فيه ملعـة مل تكون يف القدم فقط اللمعة، يف ٔاي موضع من مواضع الوضوء، ٕان اكن فيه ملعـة مل تكون يف القدم فقط اللمعة، يف ٔاي موضع من مواضع الوضوء، ٕان اكن فيه ملعـة مل 
يصهبا املاء، مل يصل ٕايصهبا املاء، مل يصل ٕايصهبا املاء، مل يصل ٕايصهبا املاء، مل يصل ٕاللللهيا املاء يلزم ٔان تعيد الوضوء ٕاذا اكن الفصل طويال، وطبعـا هيا املاء يلزم ٔان تعيد الوضوء ٕاذا اكن الفصل طويال، وطبعـا هيا املاء يلزم ٔان تعيد الوضوء ٕاذا اكن الفصل طويال، وطبعـا هيا املاء يلزم ٔان تعيد الوضوء ٕاذا اكن الفصل طويال، وطبعـا 

        . . . . لن ندخل يف هذه القصةلن ندخل يف هذه القصةلن ندخل يف هذه القصةلن ندخل يف هذه القصةض العلامء ذهب "ض العلامء ذهب "ض العلامء ذهب "ض العلامء ذهب "جلجلجلجلفاف ٔاو عدم افاف ٔاو عدم افاف ٔاو عدم افاف ٔاو عدم اجلجلجلجلفاف وهذه ٔايًضا فاف وهذه ٔايًضا فاف وهذه ٔايًضا فاف وهذه ٔايًضا بعبعبعبع

        ::::كيفية املضمضة وسـتنشاقكيفية املضمضة وسـتنشاقكيفية املضمضة وسـتنشاقكيفية املضمضة وسـتنشاق۞۞۞۞

 لها صفات، ٔارحج هذه الصفات ٔان جيمـع املـاء بكـف واحـد وجيمـع بـني املضمـضة  لها صفات، ٔارحج هذه الصفات ٔان جيمـع املـاء بكـف واحـد وجيمـع بـني املضمـضة  لها صفات، ٔارحج هذه الصفات ٔان جيمـع املـاء بكـف واحـد وجيمـع بـني املضمـضة  لها صفات، ٔارحج هذه الصفات ٔان جيمـع املـاء بكـف واحـد وجيمـع بـني املضمـضة 
وسـتنشاق بكف واحد، يضع بعـض املـاء يف مفـه ويـضع يف ٔانفـه ويـسـتنرث هـذا وسـتنشاق بكف واحد، يضع بعـض املـاء يف مفـه ويـضع يف ٔانفـه ويـسـتنرث هـذا وسـتنشاق بكف واحد، يضع بعـض املـاء يف مفـه ويـضع يف ٔانفـه ويـسـتنرث هـذا وسـتنشاق بكف واحد، يضع بعـض املـاء يف مفـه ويـضع يف ٔانفـه ويـسـتنرث هـذا 

ثليث هذا من سنن الوضـوء، طبعـا هـو فيـه كيفيـات ثليث هذا من سنن الوضـوء، طبعـا هـو فيـه كيفيـات ثليث هذا من سنن الوضـوء، طبعـا هـو فيـه كيفيـات ثليث هذا من سنن الوضـوء، طبعـا هـو فيـه كيفيـات يكررها ثاليكررها ثاليكررها ثاليكررها ثالثثثث مرات ٔالن الت  مرات ٔالن الت  مرات ٔالن الت  مرات ٔالن الت 
 ٕا ٕا ٕا ٕاهنهنهنهنا ا ا ا جتجتجتجتمع بني املضمـضة وسـتنـشاق بكـف واحـدة مع بني املضمـضة وسـتنـشاق بكـف واحـدة مع بني املضمـضة وسـتنـشاق بكـف واحـدة مع بني املضمـضة وسـتنـشاق بكـف واحـدة ::::الراحجالراحجالراحجالراحجكثًريا، كثًريا، كثًريا، كثًريا، مخمخمخمخس كيفيات، س كيفيات، س كيفيات، س كيفيات، 

        . . . . ثالثالثالثالثثثث مرات مرات مرات مرات

        :::: املنت املنت املنت املنت
        ::::سننهسننهسننهسننه: : : : املسأ` اخلامسةاملسأ` اخلامسةاملسأ` اخلامسةاملسأ` اخلامسة۞۞۞۞

هناك ٔافعال يسـتحب فعلها عند الوضوء ويهناك ٔافعال يسـتحب فعلها عند الوضوء ويهناك ٔافعال يسـتحب فعلها عند الوضوء ويهناك ٔافعال يسـتحب فعلها عند الوضوء ويؤؤؤؤجر علهيا مـن فعلهـا، ومـن تركهـا فـال جر علهيا مـن فعلهـا، ومـن تركهـا فـال جر علهيا مـن فعلهـا، ومـن تركهـا فـال جر علهيا مـن فعلهـا، ومـن تركهـا فـال 
        ::::بسنن الوضوء، ويهبسنن الوضوء، ويهبسنن الوضوء، ويهبسنن الوضوء، ويهحرحرحرحرجججج عليه، و عليه، و عليه، و عليه، وتتتتسمى هذه أالفعال سمى هذه أالفعال سمى هذه أالفعال سمى هذه أالفعال 
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ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥َ : : : :  التسمية يف ٔاو8 التسمية يف ٔاو8 التسمية يف ٔاو8 التسمية يف ٔاو8----١١١١ ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥َ لقو8 َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥َ لقو8 َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥َ لقو8 َصىل¥ ا¥³ ال وضـوء ملـن مل يـذكر اال وضـوء ملـن مل يـذكر اال وضـوء ملـن مل يـذكر اال وضـوء ملـن مل يـذكر امسمسمسمس هللا  هللا  هللا  هللا ««««: : : : لقو8 َصىل¥ ا¥³
        ....»»»»عليهعليهعليهعليه

ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ : : : :  السواك السواك السواك السواك----٢٢٢٢ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ لقو8 َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ لقو8 َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ لقو8 َصىل¥ ا¥³ لوال ٔان ٔاشق عىل ٔاميت ٔالمرهتم "لسواك لوال ٔان ٔاشق عىل ٔاميت ٔالمرهتم "لسواك لوال ٔان ٔاشق عىل ٔاميت ٔالمرهتم "لسواك لوال ٔان ٔاشق عىل ٔاميت ٔالمرهتم "لسواك ««««: : : : لقو8 َصىل¥ ا¥³
        ....»»»»مع لك وضوءمع لك وضوءمع لك وضوءمع لك وضوء

َ ذ¾، ٕاذ اكن لللل: : : :  غسل الكفني ثالZً يف ٔاول الوضوء غسل الكفني ثالZً يف ٔاول الوضوء غسل الكفني ثالZً يف ٔاول الوضوء غسل الكفني ثالZً يف ٔاول الوضوء----٣٣٣٣ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ ذ¾، ٕاذ اكن فع� َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ ذ¾، ٕاذ اكن فع� َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ ذ¾، ٕاذ اكن فع� َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ فع� َصـىل¥ ا¥³
        ....يغسل كفيه ثالZً كام ورد يف صفة وضوئهيغسل كفيه ثالZً كام ورد يف صفة وضوئهيغسل كفيه ثالZً كام ورد يف صفة وضوئهيغسل كفيه ثالZً كام ورد يف صفة وضوئه

فقد ورد يف صفة وضوئه َصىل¥ فقد ورد يف صفة وضوئه َصىل¥ فقد ورد يف صفة وضوئه َصىل¥ فقد ورد يف صفة وضوئه َصىل¥ : : : :  املبالغة يف املضمضة وسـتنشاق لغري الصامئ املبالغة يف املضمضة وسـتنشاق لغري الصامئ املبالغة يف املضمضة وسـتنشاق لغري الصامئ املبالغة يف املضمضة وسـتنشاق لغري الصامئ----٤٤٤٤
ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥َ  ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥َ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥َ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥َ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥َ »»»»مفـضمَض واســتنَرث مفـضمَض واســتنَرث مفـضمَض واســتنَرث مفـضمَض واســتنَرث ««««: : : : ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥َ ، ولقـو8 َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥َ ، ولقـو8 َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥َ ، ولقـو8 َصـىل¥ ا¥³ "لـ"لـ"لـ"لـغغغغ يف  يف  يف  يف وووو««««: : : : ، ولقـو8 َصـىل¥ ا¥³

        ....»»»»سـتنشاق ٕاال ٔان تكون صامئاً سـتنشاق ٕاال ٔان تكون صامئاً سـتنشاق ٕاال ٔان تكون صامئاً سـتنشاق ٕاال ٔان تكون صامئاً 

ُ :  :  :  :   اÁ¾، وختليل اللحية الكثيفة "ملاء حىت يدخل املاء يف داخلها اÁ¾، وختليل اللحية الكثيفة "ملاء حىت يدخل املاء يف داخلها اÁ¾، وختليل اللحية الكثيفة "ملاء حىت يدخل املاء يف داخلها اÁ¾، وختليل اللحية الكثيفة "ملاء حىت يدخل املاء يف داخلها----٥٥٥٥ ُ لفع� َصىل¥ ا¥³ ُ لفع� َصىل¥ ا¥³ ُ لفع� َصىل¥ ا¥³ لفع� َصىل¥ ا¥³
، فٕانه  َ ، فٕانه عَلَْيِه َوَسمل¥ َ ، فٕانه عَلَْيِه َوَسمل¥ َ ، فٕانه عَلَْيِه َوَسمل¥ َ اكن يـدخل املـاء حتـت اكن يـدخل املـاء حتـت اكن يـدخل املـاء حتـت اكن يـدخل املـاء حتـت ««««، وكـذ¾ ، وكـذ¾ ، وكـذ¾ ، وكـذ¾ »»»»اكن ٕاذا توضأ يد¾ ذراعيهاكن ٕاذا توضأ يد¾ ذراعيهاكن ٕاذا توضأ يد¾ ذراعيهاكن ٕاذا توضأ يد¾ ذراعيه««««عَلَْيِه َوَسمل¥

        ....»»»»حنكه وخيلل به حليتهحنكه وخيلل به حليتهحنكه وخيلل به حليتهحنكه وخيلل به حليته

، فٕانـه : : : : اليدين والرجلنياليدين والرجلنياليدين والرجلنياليدين والرجلني تقد تقد تقد تقدميميميمي ا ا ا الميلميلميلميىن عىل اليرسى يف ىن عىل اليرسى يف ىن عىل اليرسى يف ىن عىل اليرسى يف ----٦٦٦٦ َ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ ، فٕانـه لفع� َصىل¥ ا¥³ َ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ ، فٕانـه لفع� َصىل¥ ا¥³ َ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ ، فٕانـه لفع� َصىل¥ ا¥³ َ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ لفع� َصىل¥ ا¥³
        ....»»»»اكن اكن اكن اكن حيحيحيحيب التيامن يف تنع� وترج� وطهوره ويف شأنه لكهب التيامن يف تنع� وترج� وطهوره ويف شأنه لكهب التيامن يف تنع� وترج� وطهوره ويف شأنه لكهب التيامن يف تنع� وترج� وطهوره ويف شأنه لكه««««

فالواجب مـرة واحـدة، ويـسـتحب فالواجب مـرة واحـدة، ويـسـتحب فالواجب مـرة واحـدة، ويـسـتحب فالواجب مـرة واحـدة، ويـسـتحب : : : :  تثليث الغسل يف الوجه واليدين والرجلني تثليث الغسل يف الوجه واليدين والرجلني تثليث الغسل يف الوجه واليدين والرجلني تثليث الغسل يف الوجه واليدين والرجلني----٧٧٧٧
َ فقد ثبت عنه ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ فقد ثبت عنهثالZً، لفع� َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ فقد ثبت عنهثالZً، لفع� َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ فقد ثبت عنهثالZً، لفع� َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥  مرة مرة ومـرتني مـرتني  مرة مرة ومـرتني مـرتني  مرة مرة ومـرتني مـرتني  مرة مرة ومـرتني مـرتني ٔانه توضأ ٔانه توضأ ٔانه توضأ ٔانه توضأ ««««: : : : ثالZً، لفع� َصىل¥ ا¥³

 ًZثال Zًوثال ًZثال Zًوثال ًZثال Zًوثال ًZثال Zًوثال««««....        

ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥َ : : : :  اÀكر الوارد بعد الوضوء اÀكر الوارد بعد الوضوء اÀكر الوارد بعد الوضوء اÀكر الوارد بعد الوضوء----٨٨٨٨ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥َ لقـو8 َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥َ لقـو8 َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥َ لقـو8 َصـىل¥ ا¥³ مـا مـنمك ٔاحـد يتوضـأ مـا مـنمك ٔاحـد يتوضـأ مـا مـنمك ٔاحـد يتوضـأ مـا مـنمك ٔاحـد يتوضـأ ««««: : : : لقـو8 َصـىل¥ ا¥³
ٔاشـهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللا وحـده ال رشيـك 8، ؤاشـهد ٔان ٔاشـهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللا وحـده ال رشيـك 8، ؤاشـهد ٔان ٔاشـهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللا وحـده ال رشيـك 8، ؤاشـهد ٔان ٔاشـهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللا وحـده ال رشيـك 8، ؤاشـهد ٔان : : : : فيسـبفيسـبفيسـبفيسـبغغغغ الوضـوء مث يقـول الوضـوء مث يقـول الوضـوء مث يقـول الوضـوء مث يقـول

        ....»»»»ل من ٔاهيا شاءل من ٔاهيا شاءل من ٔاهيا شاءل من ٔاهيا شاءمحمدًا عبده ورسو8، ٕاال فتحت 8 ٔابواب امحمدًا عبده ورسو8، ٕاال فتحت 8 ٔابواب امحمدًا عبده ورسو8، ٕاال فتحت 8 ٔابواب امحمدًا عبده ورسو8، ٕاال فتحت 8 ٔابواب اجلجلجلجلنة النة النة النة ال����نية، يدخنية، يدخنية، يدخنية، يدخ
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        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
        ::::سننه ٔاي سنن الوضوءسننه ٔاي سنن الوضوءسننه ٔاي سنن الوضوءسننه ٔاي سنن الوضوء: : : : املسأ` اخلامسةاملسأ` اخلامسةاملسأ` اخلامسةاملسأ` اخلامسة((((

هناك ٔافعال يسـتحب فعلها عند الوضوء ويهناك ٔافعال يسـتحب فعلها عند الوضوء ويهناك ٔافعال يسـتحب فعلها عند الوضوء ويهناك ٔافعال يسـتحب فعلها عند الوضوء ويؤؤؤؤجر علهيا مـن فعلهـا، ومـن تركهـا فـال جر علهيا مـن فعلهـا، ومـن تركهـا فـال جر علهيا مـن فعلهـا، ومـن تركهـا فـال جر علهيا مـن فعلهـا، ومـن تركهـا فـال 
        . . . . يعين هذه سنن ٕان تركهتا ال يعين هذه سنن ٕان تركهتا ال يعين هذه سنن ٕان تركهتا ال يعين هذه سنن ٕان تركهتا ال يشيشيشيشء عليكء عليكء عليكء عليك) ) ) ) حرحرحرحرجججج عليه عليه عليه عليه

        ::::ووووتتتتسمى هذه أالفعال بسنن الوضوء، ويهسمى هذه أالفعال بسنن الوضوء، ويهسمى هذه أالفعال بسنن الوضوء، ويهسمى هذه أالفعال بسنن الوضوء، ويه((((

ُ عَلَْيـِه ----الوضـوء، لقـو8 الوضـوء، لقـو8 الوضـوء، لقـو8 الوضـوء، لقـو8 ويه قـول بـسم هللا عنـد ويه قـول بـسم هللا عنـد ويه قـول بـسم هللا عنـد ويه قـول بـسم هللا عنـد : : : :  التسمية يف ٔاو8 التسمية يف ٔاو8 التسمية يف ٔاو8 التسمية يف ٔاو8----١١١١ ُ عَلَْيـِه  َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه  َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه  َصـىل¥ ا¥³  َصـىل¥ ا¥³
 َ َ َوَسمل¥ َ َوَسمل¥ َ َوَسمل¥  طبعا املسأ` يف نف طبعا املسأ` يف نف طبعا املسأ` يف نف طبعا املسأ` يف نفيسيسيسيس م م م مهنهنهنهنـا ـا ـا ـا يشيشيشيشء، ء، ء، ء، ))))»»»»ال وضوء ملن مل يذكر اال وضوء ملن مل يذكر اال وضوء ملن مل يذكر اال وضوء ملن مل يذكر امسمسمسمس هللا عليه هللا عليه هللا عليه هللا عليه««««: : : : ----َوَسمل¥

، يعـين نـسيت التـسمية ، يعـين نـسيت التـسمية ، يعـين نـسيت التـسمية ، يعـين نـسيت التـسمية واجبة يف الوضوء وواجبة يف الوضوء وواجبة يف الوضوء وواجبة يف الوضوء وتتتتسقط سـهوا وÑـالسقط سـهوا وÑـالسقط سـهوا وÑـالسقط سـهوا وÑـالنقول ٔان التسمية نقول ٔان التسمية نقول ٔان التسمية نقول ٔان التسمية 
 يشرتط  يشرتط  يشرتط  يشرتط ٔاول الوضوء ٔاول الوضوء ٔاول الوضوء ٔاول الوضوء تتتتسقط نعم ولكن ٕان تذكرهتا ٔاثناء الوضوء يلزمك ٔان تقولها، السقط نعم ولكن ٕان تذكرهتا ٔاثناء الوضوء يلزمك ٔان تقولها، السقط نعم ولكن ٕان تذكرهتا ٔاثناء الوضوء يلزمك ٔان تقولها، السقط نعم ولكن ٕان تذكرهتا ٔاثناء الوضوء يلزمك ٔان تقولها، ال

ٔان تعيد الوضوء، حىت لو قبل ٔان تغسل قدميك، ٔان تعيد الوضوء، حىت لو قبل ٔان تغسل قدميك، ٔان تعيد الوضوء، حىت لو قبل ٔان تغسل قدميك، ٔان تعيد الوضوء، حىت لو قبل ٔان تغسل قدميك، تتتتسمي، ؤامـا اسمي، ؤامـا اسمي، ؤامـا اسمي، ؤامـا اجلجلجلجلاهـل "حلـمك ال اهـل "حلـمك ال اهـل "حلـمك ال اهـل "حلـمك ال 
        . . . . يشيشيشيشء عليهء عليهء عليهء عليه

َ ----    لقو8لقو8لقو8لقو8: : : :  السواك السواك السواك السواك----٢٢٢٢ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ لـوال ٔان ٔاشـق عـىل ٔامـيت ٔالمـرهتم لـوال ٔان ٔاشـق عـىل ٔامـيت ٔالمـرهتم لـوال ٔان ٔاشـق عـىل ٔامـيت ٔالمـرهتم لـوال ٔان ٔاشـق عـىل ٔامـيت ٔالمـرهتم ««««: : : : ---- َصـىل¥ ا¥³
        . . . .  وهذا ذكرµه قبل ذ¾ وهذا ذكرµه قبل ذ¾ وهذا ذكرµه قبل ذ¾ وهذا ذكرµه قبل ذ¾))))»»»»"لسواك مع لك وضوء"لسواك مع لك وضوء"لسواك مع لك وضوء"لسواك مع لك وضوء

َ ----فع� فع� فع� فع� لللل: : : :  غسل الكفني ثالZً يف ٔاول الوضوء غسل الكفني ثالZً يف ٔاول الوضوء غسل الكفني ثالZً يف ٔاول الوضوء غسل الكفني ثالZً يف ٔاول الوضوء----٣٣٣٣(((( ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥  ذ¾، ٕاذ  ذ¾، ٕاذ  ذ¾، ٕاذ  ذ¾، ٕاذ ---- َصىل¥ ا¥³

        . . . . ����اكن يغسل كفيه ثالZً كام ورد يف صفة وضوئه اكن يغسل كفيه ثالZً كام ورد يف صفة وضوئه اكن يغسل كفيه ثالZً كام ورد يف صفة وضوئه اكن يغسل كفيه ثالZً كام ورد يف صفة وضوئه 

فقد ورد يف صفة فقد ورد يف صفة فقد ورد يف صفة فقد ورد يف صفة ( ( ( (         وهذا ذكرµهوهذا ذكرµهوهذا ذكرµهوهذا ذكرµه) ) ) )  املبالغة يف املضمضة وسـتنشاق لغري الصامئ املبالغة يف املضمضة وسـتنشاق لغري الصامئ املبالغة يف املضمضة وسـتنشاق لغري الصامئ املبالغة يف املضمضة وسـتنشاق لغري الصامئ----٤٤٤٤
َ ----وضوئه وضوئه وضوئه وضوئه  ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ ُ ----، ولقـو8 ، ولقـو8 ، ولقـو8 ، ولقـو8 »»»»مفضمَض واســتنَرث مفضمَض واســتنَرث مفضمَض واســتنَرث مفضمَض واســتنَرث ««««: : : : ---- َصىل¥ ا¥³ ُ  َصـىل¥ ا¥³ ُ  َصـىل¥ ا¥³ ُ  َصـىل¥ ا¥³  عَلَْيـِه  عَلَْيـِه  عَلَْيـِه  عَلَْيـِه  َصـىل¥ ا¥³
 َ َ َوَسمل¥ َ َوَسمل¥ َ َوَسمل¥         ....»»»»و"لو"لو"لو"لغغغغ يف سـتنشاق ٕاال ٔان تكون صامئاً  يف سـتنشاق ٕاال ٔان تكون صامئاً  يف سـتنشاق ٕاال ٔان تكون صامئاً  يف سـتنشاق ٕاال ٔان تكون صامئاً ««««: : : : ----َوَسمل¥

 َصـىل¥  َصـىل¥  َصـىل¥  َصـىل¥ ----لفعـ� لفعـ� لفعـ� لفعـ� : : : :  حىت يدخل املاء يف داخلها حىت يدخل املاء يف داخلها حىت يدخل املاء يف داخلها حىت يدخل املاء يف داخلهااÁ¾، وختليل اللحية الكثيفة "ملاءاÁ¾، وختليل اللحية الكثيفة "ملاءاÁ¾، وختليل اللحية الكثيفة "ملاءاÁ¾، وختليل اللحية الكثيفة "ملاء    ----٥٥٥٥
 َ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ اكن يـدخل املـاء اكن يـدخل املـاء اكن يـدخل املـاء اكن يـدخل املـاء ««««، وكـذ¾ ، وكـذ¾ ، وكـذ¾ ، وكـذ¾ »»»»اكن ٕاذا توضأ يد¾ ذراعيهاكن ٕاذا توضأ يد¾ ذراعيهاكن ٕاذا توضأ يد¾ ذراعيهاكن ٕاذا توضأ يد¾ ذراعيه««««، فٕانه ، فٕانه ، فٕانه ، فٕانه ----ا¥³
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        ....))))»»»»حتت حنكه وخيلل به حليتهحتت حنكه وخيلل به حليتهحتت حنكه وخيلل به حليتهحتت حنكه وخيلل به حليته

        ؟؟؟؟ ٔاعضاء الوضوء ٔاعضاء الوضوء ٔاعضاء الوضوء ٔاعضاء الوضوءحمك د¾حمك د¾حمك د¾حمك د¾    ماماماما

        . . . . امجلهورامجلهورامجلهورامجلهور    هذا قولهذا قولهذا قولهذا قول----    

 ٔاسـب ٔاسـب ٔاسـب ٔاسـبغغغغ الوضـوء، فـاÁ¾ مـن  الوضـوء، فـاÁ¾ مـن  الوضـوء، فـاÁ¾ مـن  الوضـوء، فـاÁ¾ مـن ����ٔان اÁ¾ واجب، لقول النيب ٔان اÁ¾ واجب، لقول النيب ٔان اÁ¾ واجب، لقول النيب ٔان اÁ¾ واجب، لقول النيب : : : : قول إالمام ما¾قول إالمام ما¾قول إالمام ما¾قول إالمام ما¾----
        ....ٕاسـباغ الوضوءٕاسـباغ الوضوءٕاسـباغ الوضوءٕاسـباغ الوضوء

            ؟؟؟؟لو ٔافضت املاء عىل ٔاعضاء الوضوء فقطلو ٔافضت املاء عىل ٔاعضاء الوضوء فقطلو ٔافضت املاء عىل ٔاعضاء الوضوء فقطلو ٔافضت املاء عىل ٔاعضاء الوضوء فقط    يصح الوضوءيصح الوضوءيصح الوضوءيصح الوضوءهل هل هل هل 

        . . . . حصيح عىل قول امجلهورحصيح عىل قول امجلهورحصيح عىل قول امجلهورحصيح عىل قول امجلهور

 لو رجال خالف وغـسل  لو رجال خالف وغـسل  لو رجال خالف وغـسل  لو رجال خالف وغـسل  طيب طيب طيب طيب)))) يف اليدين والرجلني يف اليدين والرجلني يف اليدين والرجلني يف اليدين والرجلنيتقدتقدتقدتقدميميميمي ا ا ا الميلميلميلميىن عىل اليرسىىن عىل اليرسىىن عىل اليرسىىن عىل اليرسى    ----٦٦٦٦((((
        . . . . ولكن خالف السـنةولكن خالف السـنةولكن خالف السـنةولكن خالف السـنة،،،،شام8 قبل ميينه، شام8 قبل ميينه، شام8 قبل ميينه، شام8 قبل ميينه، حصحصحصحص الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء

َ ----لفع� لفع� لفع� لفع� (((( ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ اكن اكن اكن اكن حيحيحيحيب التيامن يف تنع� وترج� وطهـوره ب التيامن يف تنع� وترج� وطهـوره ب التيامن يف تنع� وترج� وطهـوره ب التيامن يف تنع� وترج� وطهـوره ««««، فٕانه ، فٕانه ، فٕانه ، فٕانه ---- َصىل¥ ا¥³

        ....»»»»����    ويف شأنه لكهويف شأنه لكهويف شأنه لكهويف شأنه لكه

غـسل ٔاعـضاء غـسل ٔاعـضاء غـسل ٔاعـضاء غـسل ٔاعـضاء  ٔالن الواجـب ٔان ت  ٔالن الواجـب ٔان ت  ٔالن الواجـب ٔان ت  ٔالن الواجـب ٔان ت )))) تثليث الغسل يف الوجـه واليـدين والـرجلني تثليث الغسل يف الوجـه واليـدين والـرجلني تثليث الغسل يف الوجـه واليـدين والـرجلني تثليث الغسل يف الوجـه واليـدين والـرجلني----٧٧٧٧

    ����فقد توضأ النـيب فقد توضأ النـيب فقد توضأ النـيب فقد توضأ النـيب ««««ولكن من السـنة الزàدة عن املرة، ولكن من السـنة الزàدة عن املرة، ولكن من السـنة الزàدة عن املرة، ولكن من السـنة الزàدة عن املرة، فقط،فقط،فقط،فقط،الوضوء مرة واحدة الوضوء مرة واحدة الوضوء مرة واحدة الوضوء مرة واحدة 

Zثال Zمرة مرة ومرتني مرتني وثالZثال Zمرة مرة ومرتني مرتني وثالZثال Zمرة مرة ومرتني مرتني وثالZثال Zؤاكرث ٔاحوال النـيب ، ؤاكرث ٔاحوال النـيب ، ؤاكرث ٔاحوال النـيب ، ؤاكرث ٔاحوال النـيب »»»»مرة مرة ومرتني مرتني وثال ،���� Zٔانـه اكن يتوضـأ ثـال  Zٔانـه اكن يتوضـأ ثـال  Zٔانـه اكن يتوضـأ ثـال  Zٔانـه اكن يتوضـأ ثـال 

، وهذه ما يسميه العلامء بسـنة التنوع، فافعل هذه مرة وهذه مرة ونـوع، طاملـا ، وهذه ما يسميه العلامء بسـنة التنوع، فافعل هذه مرة وهذه مرة ونـوع، طاملـا ، وهذه ما يسميه العلامء بسـنة التنوع، فافعل هذه مرة وهذه مرة ونـوع، طاملـا ، وهذه ما يسميه العلامء بسـنة التنوع، فافعل هذه مرة وهذه مرة ونـوع، طاملـا ����

    ����ي هـدي محمـد ي هـدي محمـد ي هـدي محمـد ي هـدي محمـد  فعل ٔاكرث من فعل، ٔانت ٔايًضا من "ب خري الهـد فعل ٔاكرث من فعل، ٔانت ٔايًضا من "ب خري الهـد فعل ٔاكرث من فعل، ٔانت ٔايًضا من "ب خري الهـد فعل ٔاكرث من فعل، ٔانت ٔايًضا من "ب خري الهـد����ٔان النيب ٔان النيب ٔان النيب ٔان النيب 
        . . . . تنوع يف طريقة الوضوء وليكن ٔاكرث وضوءك ثالتنوع يف طريقة الوضوء وليكن ٔاكرث وضوءك ثالتنوع يف طريقة الوضوء وليكن ٔاكرث وضوءك ثالتنوع يف طريقة الوضوء وليكن ٔاكرث وضوءك ثالثثثث مرات مرات مرات مرات

َ ----لقو8 لقو8 لقو8 لقو8 : : : :  اÀكر الوارد بعد الوضوء اÀكر الوارد بعد الوضوء اÀكر الوارد بعد الوضوء اÀكر الوارد بعد الوضوء----٨٨٨٨(((( ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ ما منمك ٔاحد يتوضأ ما منمك ٔاحد يتوضأ ما منمك ٔاحد يتوضأ ما منمك ٔاحد يتوضأ ««««: : : : ---- َصىل¥ ا¥³
ٔاشـهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللا وحـده ال رشيـك 8، ؤاشـهد ٔان ٔاشـهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللا وحـده ال رشيـك 8، ؤاشـهد ٔان ٔاشـهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللا وحـده ال رشيـك 8، ؤاشـهد ٔان ٔاشـهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللا وحـده ال رشيـك 8، ؤاشـهد ٔان : : : : فيسـبفيسـبفيسـبفيسـبغغغغ الوضـوء مث يقـول الوضـوء مث يقـول الوضـوء مث يقـول الوضـوء مث يقـول

 طبعا  طبعا  طبعا  طبعا ) ) ) ) » » » »  8 ٔابواب ا 8 ٔابواب ا 8 ٔابواب ا 8 ٔابواب اجلجلجلجلنة النة النة النة ال����نية، يدخل من ٔاهيا شاءنية، يدخل من ٔاهيا شاءنية، يدخل من ٔاهيا شاءنية، يدخل من ٔاهيا شاءمحمدًا عبده ورسو8، ٕاال فتحتمحمدًا عبده ورسو8، ٕاال فتحتمحمدًا عبده ورسو8، ٕاال فتحتمحمدًا عبده ورسو8، ٕاال فتحت
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        ....هذا ذكر ذكره ولكن فيه ٔاذاكر ٔاخرى تقولها بعد الوضوءهذا ذكر ذكره ولكن فيه ٔاذاكر ٔاخرى تقولها بعد الوضوءهذا ذكر ذكره ولكن فيه ٔاذاكر ٔاخرى تقولها بعد الوضوءهذا ذكر ذكره ولكن فيه ٔاذاكر ٔاخرى تقولها بعد الوضوء

        ::::املنتاملنتاملنتاملنت

        ::::يف نواقضهيف نواقضهيف نواقضهيف نواقضه: : : : املسأ` السادسةاملسأ` السادسةاملسأ` السادسةاملسأ` السادسة....۞۞۞۞

        ....يه أالشـياء اليت تبطل الوضوء وتفسدهيه أالشـياء اليت تبطل الوضوء وتفسدهيه أالشـياء اليت تبطل الوضوء وتفسدهيه أالشـياء اليت تبطل الوضوء وتفسده: : : : والنواقضوالنواقضوالنواقضوالنواقض

        ::::ويه سـتةويه سـتةويه سـتةويه سـتة

ٔان يكون بوًال ٔان يكون بوًال ٔان يكون بوًال ٔان يكون بوًال ٕاما ٕاما ٕاما ٕاما : : : : ٔاي من ٔاي من ٔاي من ٔاي من خمخمخمخمررررجججج البول والغائط، واخلار البول والغائط، واخلار البول والغائط، واخلار البول والغائط، واخلارجججج: : : :  اخلار اخلار اخلار اخلارجججج من السبيلني من السبيلني من السبيلني من السبيلني----١١١١
ً ٔاو دم اسـتحاضة ٔاو رً ٔاو دم اسـتحاضة ٔاو رً ٔاو دم اسـتحاضة ٔاو رً ٔاو دم اسـتحاضة ٔاو رحيحيحيحيًا قليًال اكن ٔاو كثريًا؛ لقو8 تعاىلًا قليًال اكن ٔاو كثريًا؛ لقو8 تعاىلًا قليًال اكن ٔاو كثريًا؛ لقو8 تعاىلًا قليًال اكن ٔاو كثريًا؛ لقو8 تعاىل ّّ ّàًّا ٔاو مذàًا ٔاو مذàًا ٔاو مذàًا ٔاو مذ ّّ : : : : ٔاو غائطًا ٔاو منئاو غائطًا ٔاو منئاو غائطًا ٔاو منئاو غائطًا ٔاو منيّّ

ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥َ ]. ]. ]. ]. ٤٣٤٣٤٣٤٣: : : : النساءالنساءالنساءالنساء [ [ [ [﴾﴾﴾﴾̄اْو َجاَء ̄اَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغائِطِ̄اْو َجاَء ̄اَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغائِطِ̄اْو َجاَء ̄اَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغائِطِ̄اْو َجاَء ̄اَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغائِطِ﴿﴿﴿﴿ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥َ وقو8 َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥َ وقو8 َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥َ وقو8 َصىل¥ ا¥³ ال ال ال ال ««««: : : : وقو8 َصىل¥ ا¥³
ُ عَلَْيـِه . . . . مممم وقـد تقـد¥  وقـد تقـد¥  وقـد تقـد¥  وقـد تقـد¥ »»»»يقبل هللا صالة ٔاحدمك ٕاذا ٔاحديقبل هللا صالة ٔاحدمك ٕاذا ٔاحديقبل هللا صالة ٔاحدمك ٕاذا ٔاحديقبل هللا صالة ٔاحدمك ٕاذا ٔاحدثثثث حىت يتوضأ  حىت يتوضأ  حىت يتوضأ  حىت يتوضأ  ُ عَلَْيـِه وقـو8 َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه وقـو8 َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه وقـو8 َصـىل¥ ا¥³ وقـو8 َصـىل¥ ا¥³

َ فميميميمين شك هل ن شك هل ن شك هل ن شك هل . . . . »»»»ولكن من غائط ٔاو بول ونومولكن من غائط ٔاو بول ونومولكن من غائط ٔاو بول ونومولكن من غائط ٔاو بول ونوم««««: : : : َوَسمل¥َ َوَسمل¥َ َوَسمل¥َ َوَسمل¥َ  ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ فوقو8 َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ فوقو8 َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ فوقو8 َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ وقو8 َصىل¥ ا¥³
� ٔاو جيد رً ٔاو جيد رً ٔاو جيد رً ٔاو جيد رحيحيحيحياً اً اً اً ««««: : : : خرخرخرخرجججج منه ر منه ر منه ر منه رحيحيحيحي ٔاو ال ٔاو ال ٔاو ال ٔاو الً���        ....»»»»فال ينرصف حىت يسمع صوفال ينرصف حىت يسمع صوفال ينرصف حىت يسمع صوفال ينرصف حىت يسمع صو

يف يف يف يف فٕان اكن بوًال ٔاو غائطًا نقض مطلقًا Áخو8 فٕان اكن بوًال ٔاو غائطًا نقض مطلقًا Áخو8 فٕان اكن بوًال ٔاو غائطًا نقض مطلقًا Áخو8 فٕان اكن بوًال ٔاو غائطًا نقض مطلقًا Áخو8 : : : :  خرو خرو خرو خروجججج الن الن الن النججججاسة من بقية البدناسة من بقية البدناسة من بقية البدناسة من بقية البدن----٢٢٢٢
فٕان فٕان فٕان فٕان حفشحفشحفشحفش وَكُرثَ فا̄الوىل ٔان يتوضأ  وَكُرثَ فا̄الوىل ٔان يتوضأ  وَكُرثَ فا̄الوىل ٔان يتوضأ  وَكُرثَ فا̄الوىل ٔان يتوضأ : : : : النصوالنصوالنصوالنصوصصصص السابقة، وٕان اكن غريهام اكÁم والقيء السابقة، وٕان اكن غريهام اكÁم والقيء السابقة، وٕان اكن غريهام اكÁم والقيء السابقة، وٕان اكن غريهام اكÁم والقيء

        ....منه؛ منه؛ منه؛ منه؛ معمعمعمعًال "ٔالحوط، وٕان اكن يسريًا فال يتوضأ منه "التفاقًال "ٔالحوط، وٕان اكن يسريًا فال يتوضأ منه "التفاقًال "ٔالحوط، وٕان اكن يسريًا فال يتوضأ منه "التفاقًال "ٔالحوط، وٕان اكن يسريًا فال يتوضأ منه "التفاق

ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥َ : : : :  زوال العقل ٔاو تغطيته ٕ"غامء ٔاو نوم زوال العقل ٔاو تغطيته ٕ"غامء ٔاو نوم زوال العقل ٔاو تغطيته ٕ"غامء ٔاو نوم زوال العقل ٔاو تغطيته ٕ"غامء ٔاو نوم----٣٣٣٣ ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥َ لقو8 َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥َ لقو8 َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥َ لقو8 َصىل¥ ا¥³ ولكـن مـن ولكـن مـن ولكـن مـن ولكـن مـن ««««: : : : لقو8 َصىل¥ ا¥³
ه، مفـن µم فليتوضـأ اااا««««: : : :  وقـو8 وقـو8 وقـو8 وقـو8....»»»»غائط وبـول ونـومغائط وبـول ونـومغائط وبـول ونـومغائط وبـول ونـوم ه، مفـن µم فليتوضـأ لعـني ِوَاكُء الـس¥ ه، مفـن µم فليتوضـأ لعـني ِوَاكُء الـس¥ ه، مفـن µم فليتوضـأ لعـني ِوَاكُء الـس¥  ؤامـا ا ؤامـا ا ؤامـا ا ؤامـا اجلجلجلجلنـون نـون نـون نـون ....»»»»لعـني ِوَاكُء الـس¥

وإالغامء والسكر وحنوه فينقض ٕاجامعًا، والنوم الناقض هو املسـتغرق اÀي ال يبقى وإالغامء والسكر وحنوه فينقض ٕاجامعًا، والنوم الناقض هو املسـتغرق اÀي ال يبقى وإالغامء والسكر وحنوه فينقض ٕاجامعًا، والنوم الناقض هو املسـتغرق اÀي ال يبقى وإالغامء والسكر وحنوه فينقض ٕاجامعًا، والنوم الناقض هو املسـتغرق اÀي ال يبقى 
معه ٕادراك عىل ٔاي هيئة اكن النوم، ٔاما النوم اليسري فٕانـه ال يـنقض الوضـوء، ٔالن معه ٕادراك عىل ٔاي هيئة اكن النوم، ٔاما النوم اليسري فٕانـه ال يـنقض الوضـوء، ٔالن معه ٕادراك عىل ٔاي هيئة اكن النوم، ٔاما النوم اليسري فٕانـه ال يـنقض الوضـوء، ٔالن معه ٕادراك عىل ٔاي هيئة اكن النوم، ٔاما النوم اليسري فٕانـه ال يـنقض الوضـوء، ٔالن 

 يف انتظار الـصالة، ويقومـون،  يف انتظار الـصالة، ويقومـون،  يف انتظار الـصالة، ويقومـون،  يف انتظار الـصالة، ويقومـون،  اكن يصيهبم النعاس ومه اكن يصيهبم النعاس ومه اكن يصيهبم النعاس ومه اكن يصيهبم النعاس ومه---- ر ر ر ريضيضيضيض هللا ع هللا ع هللا ع هللا عهنهنهنهنمممم----الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة
        ....يتوضئونيتوضئونيتوضئونيتوضئونيَُصلËون، وال يَُصلËون، وال يَُصلËون، وال يَُصلËون، وال 
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حلديث برسة بنت صفوان رحلديث برسة بنت صفوان رحلديث برسة بنت صفوان رحلديث برسة بنت صفوان ريضيضيضيض هللا ع هللا ع هللا ع هللا عهنهنهنهنا ٔان النيب ا ٔان النيب ا ٔان النيب ا ٔان النيب : : : :  مس فر مس فر مس فر مس فرجججج االٓد االٓد االٓد االٓديميميميم بال حائل بال حائل بال حائل بال حائل----٤٤٤٤
َ قال ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ قالَصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ قالَصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ قالَصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ ّّ ذكـره فليتوضـأ  ذكـره فليتوضـأ  ذكـره فليتوضـأ  ذكـره فليتوضـأ ««««: : : : َصىل¥ ا¥³ ويف حـديث ٔاويف حـديث ٔاويف حـديث ٔاويف حـديث ٔايبيبيبيب ٔايـوب ؤام  ٔايـوب ؤام  ٔايـوب ؤام  ٔايـوب ؤام . . . . »»»»من مسمن مسمن مسمن مّسّ

ّّ فرجه فليتوضأ  فرجه فليتوضأ  فرجه فليتوضأ  فرجه فليتوضأ ««««: : : : حبيبةحبيبةحبيبةحبيبة         ....»»»»من مسمن مسمن مسمن مّسّ

ُ عَلَْيـِه : : : :  ٔالك حلم إالبل ٔالك حلم إالبل ٔالك حلم إالبل ٔالك حلم إالبل----٥٥٥٥ ُ عَلَْيـِه ـرة ٔان رجـًال سـأل النـيب َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه ـرة ٔان رجـًال سـأل النـيب َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه ـرة ٔان رجـًال سـأل النـيب َصـىل¥ ا¥³ حلديث جـابر بـن حلديث جـابر بـن حلديث جـابر بـن حلديث جـابر بـن مسمسمسمسـرة ٔان رجـًال سـأل النـيب َصـىل¥ ا¥³
: : : : ، قـال، قـال، قـال، قـال»»»»ٕان شئت توضأ وٕان شئت ال تتوضأ ٕان شئت توضأ وٕان شئت ال تتوضأ ٕان شئت توضأ وٕان شئت ال تتوضأ ٕان شئت توضأ وٕان شئت ال تتوضأ ««««: : : : ٔانتوضأ من حلوم الغٔانتوضأ من حلوم الغٔانتوضأ من حلوم الغٔانتوضأ من حلوم الغمنمنمنمن؟ قال؟ قال؟ قال؟ قال: : : : َوَسمل¥َ َوَسمل¥َ َوَسمل¥َ َوَسمل¥َ 

        ....»»»»نعم توضأ من حلوم إالبلنعم توضأ من حلوم إالبلنعم توضأ من حلوم إالبلنعم توضأ من حلوم إالبل««««: : : : ٔانتوضأ من حلوم إالبل؟ قالٔانتوضأ من حلوم إالبل؟ قالٔانتوضأ من حلوم إالبل؟ قالٔانتوضأ من حلوم إالبل؟ قال

ميَاِن فَ ﴿﴿﴿﴿: : : : لقو8 تعاىللقو8 تعاىللقو8 تعاىللقو8 تعاىل: : : :  الردة عن إالسالم الردة عن إالسالم الردة عن إالسالم الردة عن إالسالم----٦٦٦٦
¦
ميَاِن فَ َوَمْن يَْكُفْر ِ"ْال
¦
ميَاِن فَ َوَمْن يَْكُفْر ِ"ْال
¦
ميَاِن فَ َوَمْن يَْكُفْر ِ"ْال
¦
ُ�ُ َوَمْن يَْكُفْر ِ"ْال َ َ ُ�ُ َ َ ُ�ُ َ َ ُ�ُ : : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة [ [ [ [﴾﴾﴾﴾َقْد َحِبطَ َقْد َحِبطَ َقْد َحِبطَ َقْد َحِبطَ معمعمعَمعَ

        ....ولك ما ٔاوجب الغسل ٔاوجب الوضوء غري املوتولك ما ٔاوجب الغسل ٔاوجب الوضوء غري املوتولك ما ٔاوجب الغسل ٔاوجب الوضوء غري املوتولك ما ٔاوجب الغسل ٔاوجب الوضوء غري املوت]. ]. ]. ]. ٥٥٥٥

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
        ::::يف نواقضهيف نواقضهيف نواقضهيف نواقضه: : : : املسأ` السادسةاملسأ` السادسةاملسأ` السادسةاملسأ` السادسة((((    �    

اقض يبطـل الـاقض يبطـل الـاقض يبطـل الـاقض يبطـل الـيشيشيشيشء ٔاو ء ٔاو ء ٔاو ء ٔاو  النـ النـ النـ النـ)))) يه أالشـياء الـيت تبطـل الوضـوء وتفـسده يه أالشـياء الـيت تبطـل الوضـوء وتفـسده يه أالشـياء الـيت تبطـل الوضـوء وتفـسده يه أالشـياء الـيت تبطـل الوضـوء وتفـسده::::والنواقضوالنواقضوالنواقضوالنواقض
        . . . . يفسد اليفسد اليفسد اليفسد اليشيشيشيشءءءء

        ::::ويه سـتةويه سـتةويه سـتةويه سـتة((((

 وهـذا "ٕالجـامع، ٔالن فيـه  وهـذا "ٕالجـامع، ٔالن فيـه  وهـذا "ٕالجـامع، ٔالن فيـه  وهـذا "ٕالجـامع، ٔالن فيـه )))) ٔاي من  ٔاي من  ٔاي من  ٔاي من خمخمخمخمررررجججج البـول والغـائط البـول والغـائط البـول والغـائط البـول والغـائط::::اخلاراخلاراخلاراخلارجججج من السبيلني من السبيلني من السبيلني من السبيلني    ----١١١١
        . . . . ختلف فهيا العلامءختلف فهيا العلامءختلف فهيا العلامءختلف فهيا العلامءاااانواقض ٔامجع علهيا العلامء، ومنواقض ٔامجع علهيا العلامء، ومنواقض ٔامجع علهيا العلامء، ومنواقض ٔامجع علهيا العلامء، ومهنهنهنهنا نواقض ا نواقض ا نواقض ا نواقض 

        . . . .  وهذا "ٕالجامع وهذا "ٕالجامع وهذا "ٕالجامع وهذا "ٕالجامع))))ٔاي من ٔاي من ٔاي من ٔاي من خمخمخمخمررررجججج البول والغائط البول والغائط البول والغائط البول والغائط: : : : اخلاراخلاراخلاراخلارجججج من السبيلني من السبيلني من السبيلني من السبيلني((((

ً ٔاو دم اسـتحاضـة ٔاو رً ٔاو دم اسـتحاضـة ٔاو رً ٔاو دم اسـتحاضـة ٔاو رً ٔاو دم اسـتحاضـة ٔاو رحيحيحيحيـًا ـًا ـًا ـًا ٕاما ٔان يكونٕاما ٔان يكونٕاما ٔان يكونٕاما ٔان يكون: : : : واخلارواخلارواخلارواخلارجججج(((( ّّ ّàّـًا ٔاو مـذàـًا ٔاو مـذàـًا ٔاو مـذàـًا ٔاو مـذ ّّ  بـوًال ٔاو غائطـًا ٔاو مني بـوًال ٔاو غائطـًا ٔاو مني بـوًال ٔاو غائطـًا ٔاو مني بـوًال ٔاو غائطـًا ٔاو منيّّ
]. ]. ]. ]. ٤٣٤٣٤٣٤٣: : : : النـساءالنـساءالنـساءالنـساء[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ̄اْو َجاَء ̄اَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغـائِطِ̄اْو َجاَء ̄اَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغـائِطِ̄اْو َجاَء ̄اَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغـائِطِ̄اْو َجاَء ̄اَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغـائِطِ﴿﴿﴿﴿: : : : قليًال اكن ٔاو كثريًا؛ لقو8 تعاىلقليًال اكن ٔاو كثريًا؛ لقو8 تعاىلقليًال اكن ٔاو كثريًا؛ لقو8 تعاىلقليًال اكن ٔاو كثريًا؛ لقو8 تعاىل

َ ----وقو8 وقو8 وقو8 وقو8  ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ » » » » ال يقبل هللا صالة ٔاحدمك ٕاذا ٔاحدال يقبل هللا صالة ٔاحدمك ٕاذا ٔاحدال يقبل هللا صالة ٔاحدمك ٕاذا ٔاحدال يقبل هللا صالة ٔاحدمك ٕاذا ٔاحدثثثث حىت يتوضأ  حىت يتوضأ  حىت يتوضأ  حىت يتوضأ « « « « : : : : ---- َصىل¥ ا¥³
م موقد تقد¥ موقد تقد¥ موقد تقد¥ َ ----وقو8 وقو8 وقو8 وقو8 . . . . وقد تقد¥ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ وقو8 وقو8 وقو8 وقو8 . . . . »»»»ولكن من غائط ٔاو بول ونومولكن من غائط ٔاو بول ونومولكن من غائط ٔاو بول ونومولكن من غائط ٔاو بول ونوم««««: : : : ---- َصىل¥ ا¥³
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---- َ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ فال ينـرصف حـىت فال ينـرصف حـىت فال ينـرصف حـىت فال ينـرصف حـىت ««««: : : :  ف ف ف فميميميمين شك هل خرن شك هل خرن شك هل خرن شك هل خرجججج منه ر منه ر منه ر منه رحيحيحيحي ٔاو ال ٔاو ال ٔاو ال ٔاو ال---- َصىل¥ ا¥³
� ٔاو جيد رً ٔاو جيد رً ٔاو جيد رً ٔاو جيد رحيحيحيحياً اً اً اً ً��� يعين ٕانسان ٔاش يعين ٕانسان ٔاش يعين ٕانسان ٔاش يعين ٕانسان ٔاشلكلكلكلك عليه يف صـالته، يعـين عنـده مـثًال  عليه يف صـالته، يعـين عنـده مـثًال  عليه يف صـالته، يعـين عنـده مـثًال  عليه يف صـالته، يعـين عنـده مـثًال ))))»»»»يسمع صويسمع صويسمع صويسمع صو

و والعافية، مفن املمكن ٔان يشعر ٔاحياµ ٔانه خرو والعافية، مفن املمكن ٔان يشعر ٔاحياµ ٔانه خرو والعافية، مفن املمكن ٔان يشعر ٔاحياµ ٔانه خرو والعافية، مفن املمكن ٔان يشعر ٔاحياµ ٔانه خرجججج منه  منه  منه  منه يشيشيشيشء، ء، ء، ء، لون، نسأل هللا العفلون، نسأل هللا العفلون، نسأل هللا العفلون، نسأل هللا العفو و و و قققق
فهنا اليقني ٔانه طـاهر وشـك يف وجـود احلـدفهنا اليقني ٔانه طـاهر وشـك يف وجـود احلـدفهنا اليقني ٔانه طـاهر وشـك يف وجـود احلـدفهنا اليقني ٔانه طـاهر وشـك يف وجـود احلـدثثثث، ٔام اليقـني ٔانـه ٔاحـد، ٔام اليقـني ٔانـه ٔاحـد، ٔام اليقـني ٔانـه ٔاحـد، ٔام اليقـني ٔانـه ٔاحـدثثثث وشـك يف  وشـك يف  وشـك يف  وشـك يف 

        اسـاسـاسـاسـمتمتمتمترار الطهارة؟ رار الطهارة؟ رار الطهارة؟ رار الطهارة؟ 

� ٔاو جيد ر ٔاو جيد ر ٔاو جيد ر ٔاو جيد رحيحيحيحيا، وهنا القاعدة ا، وهنا القاعدة ا، وهنا القاعدة ا، وهنا القاعدة ���اليقني ٔانه طاهر، فال خيراليقني ٔانه طاهر، فال خيراليقني ٔانه طاهر، فال خيراليقني ٔانه طاهر، فال خيرجججج من صالته حىت يسمع صو من صالته حىت يسمع صو من صالته حىت يسمع صو من صالته حىت يسمع صو
        . . . .  احلديث احلديث احلديث احلديثاليقني ال يزول "لشك، مسـتنبطة من هذااليقني ال يزول "لشك، مسـتنبطة من هذااليقني ال يزول "لشك، مسـتنبطة من هذااليقني ال يزول "لشك، مسـتنبطة من هذا: : : : تقولتقولتقولتقول

من تيقن الطهارة وشك يف احلدمن تيقن الطهارة وشك يف احلدمن تيقن الطهارة وشك يف احلدمن تيقن الطهارة وشك يف احلدثثثث، ٔاو تيقن احلد، ٔاو تيقن احلد، ٔاو تيقن احلد، ٔاو تيقن احلدثثثث وشك يف الطهارة  وشك يف الطهارة  وشك يف الطهارة  وشك يف الطهارة ::::القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 
        . . . . بىن عىل ما تيقنبىن عىل ما تيقنبىن عىل ما تيقنبىن عىل ما تيقن

 نقول ٔان املسأ` فهيا تفصيل، هناك  نقول ٔان املسأ` فهيا تفصيل، هناك  نقول ٔان املسأ` فهيا تفصيل، هناك  نقول ٔان املسأ` فهيا تفصيل، هناك ما حمك الرطوبة اليت خترما حمك الرطوبة اليت خترما حمك الرطوبة اليت خترما حمك الرطوبة اليت خترجججج من فر من فر من فر من فرجججج املرٔاة؟ املرٔاة؟ املرٔاة؟ املرٔاة؟
جمجمجمجمرى يسمى رى يسمى رى يسمى رى يسمى جمجمجمجمرى البول، هذا خارى البول، هذا خارى البول، هذا خارى البول، هذا خاصصصص "ملرٔاة ويكون ٔاعىل الفر "ملرٔاة ويكون ٔاعىل الفر "ملرٔاة ويكون ٔاعىل الفر "ملرٔاة ويكون ٔاعىل الفرجججج، وهناك ، وهناك ، وهناك ، وهناك جمجمجمجمرى آخر رى آخر رى آخر رى آخر 
يسمى مبجرى اÀكر وهو اÀي يوصل ٕاىل الريسمى مبجرى اÀكر وهو اÀي يوصل ٕاىل الريسمى مبجرى اÀكر وهو اÀي يوصل ٕاىل الريسمى مبجرى اÀكر وهو اÀي يوصل ٕاىل الرمحمحمحمح، فأالول ٕاذا خر، فأالول ٕاذا خر، فأالول ٕاذا خر، فأالول ٕاذا خرجججج    يشيشيشيشء من ء من ء من ء من جمجمجمجمـرى ـرى ـرى ـرى 

        . . . . وفيه الوضوءوفيه الوضوءوفيه الوضوءوفيه الوضوءالبول فهو البول فهو البول فهو البول فهو جنجنجنجنس "ٕالجامع س "ٕالجامع س "ٕالجامع س "ٕالجامع 

ٔاما ما خرٔاما ما خرٔاما ما خرٔاما ما خرجججج من  من  من  من جمجمجمجمرى اÀكر اÀي يصل ٕاىل الررى اÀكر اÀي يصل ٕاىل الررى اÀكر اÀي يصل ٕاىل الررى اÀكر اÀي يصل ٕاىل الرمحمحمحمح، فهذه الرطوبة ٕاذا خرجت م، فهذه الرطوبة ٕاذا خرجت م، فهذه الرطوبة ٕاذا خرجت م، فهذه الرطوبة ٕاذا خرجت مهنهنهنهنـا ـا ـا ـا 
        ففهيا اخلالف، هل تنقض الوضوء ٔام ال؟ ففهيا اخلالف، هل تنقض الوضوء ٔام ال؟ ففهيا اخلالف، هل تنقض الوضوء ٔام ال؟ ففهيا اخلالف، هل تنقض الوضوء ٔام ال؟ 

        ....سنسنسنسن ٔا ٔا ٔا ٔاهنهنهنهنا ال تنقض الوضوء، ولكن ٕان توضأ ا ال تنقض الوضوء، ولكن ٕان توضأ ا ال تنقض الوضوء، ولكن ٕان توضأ ا ال تنقض الوضوء، ولكن ٕان توضأ حفحفحفحف    ::::الراحجالراحجالراحجالراحج

سـتعامل معامn من عنـده سـلس البـول، مبعـىن ٔاسـتعامل معامn من عنـده سـلس البـول، مبعـىن ٔاسـتعامل معامn من عنـده سـلس البـول، مبعـىن ٔاسـتعامل معامn من عنـده سـلس البـول، مبعـىن ٔاهنهنهنهنـا تـضع خرقـة ـا تـضع خرقـة ـا تـضع خرقـة ـا تـضع خرقـة : : : : احلا` أالوىلاحلا` أالوىلاحلا` أالوىلاحلا` أالوىليف يف يف يف 
        . . . . وتتوضأ لوتتوضأ لوتتوضأ لوتتوضأ للكلكلكلك صالة صالة صالة صالة

 من "ب النظافة فقط وليس من "ب الوجوب، جيـوز لهـا ٔان تتوضـأ لـ من "ب النظافة فقط وليس من "ب الوجوب، جيـوز لهـا ٔان تتوضـأ لـ من "ب النظافة فقط وليس من "ب الوجوب، جيـوز لهـا ٔان تتوضـأ لـ من "ب النظافة فقط وليس من "ب الوجوب، جيـوز لهـا ٔان تتوضـأ لـلكلكلكلك    ::::الثاالثاالثاالثاينينينين
صالة بعد غسل اصالة بعد غسل اصالة بعد غسل اصالة بعد غسل احملحملحملحملل، وهذه مسأ` شال، وهذه مسأ` شال، وهذه مسأ` شال، وهذه مسأ` شائئئئكة يقع فهيـا كثـري جـًدا مـن النـساء وهللا كة يقع فهيـا كثـري جـًدا مـن النـساء وهللا كة يقع فهيـا كثـري جـًدا مـن النـساء وهللا كة يقع فهيـا كثـري جـًدا مـن النـساء وهللا 

        . . . . ٔاعملٔاعملٔاعملٔاعمل



  : من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيديةسابعتفريغ الدرس ال

 

�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

 ممكن نسأل هللا السالمة، ٔان يشفي مرضـاµ  ممكن نسأل هللا السالمة، ٔان يشفي مرضـاµ  ممكن نسأل هللا السالمة، ٔان يشفي مرضـاµ  ممكن نسأل هللا السالمة، ٔان يشفي مرضـاµ ))))سة من بقية البدنسة من بقية البدنسة من بقية البدنسة من بقية البدن خرو خرو خرو خروجججج الن الن الن النججججاااا----٢٢٢٢((((
ومرومرومرومرىضىضىضىض املسلمني مجيعا، ممكن إالنسان  املسلمني مجيعا، ممكن إالنسان  املسلمني مجيعا، ممكن إالنسان  املسلمني مجيعا، ممكن إالنسان حيحيحيحيول 8 ول 8 ول 8 ول 8 جمجمجمجمرى البـول بـسبب رى البـول بـسبب رى البـول بـسبب رى البـول بـسبب معمعمعمعليـة ٔاو مـا ليـة ٔاو مـا ليـة ٔاو مـا ليـة ٔاو مـا 
شابه ذ¾، مثل القسطرة، فهـذه القـسطرة خيـرشابه ذ¾، مثل القسطرة، فهـذه القـسطرة خيـرشابه ذ¾، مثل القسطرة، فهـذه القـسطرة خيـرشابه ذ¾، مثل القسطرة، فهـذه القـسطرة خيـرجججج فهيـا البـول والغـائط ولكـن مـن  فهيـا البـول والغـائط ولكـن مـن  فهيـا البـول والغـائط ولكـن مـن  فهيـا البـول والغـائط ولكـن مـن 

ر البدن تنقض ر البدن تنقض ر البدن تنقض ر البدن تنقض اااا1111ررررجججج املعتاد وهو القبل واÁبر، فلو خرجت هذه الن املعتاد وهو القبل واÁبر، فلو خرجت هذه الن املعتاد وهو القبل واÁبر، فلو خرجت هذه الن املعتاد وهو القبل واÁبر، فلو خرجت هذه النججججاسة من سااسة من سااسة من سااسة من سائئئئ
        . . . . الوضوء وتبطل الوضوء ٔام ال؟ تنقض الوضوءالوضوء وتبطل الوضوء ٔام ال؟ تنقض الوضوءالوضوء وتبطل الوضوء ٔام ال؟ تنقض الوضوءالوضوء وتبطل الوضوء ٔام ال؟ تنقض الوضوء

فٕان اكن بوًال ٔاو غائطًا نقض مطلقًا Áخو8 يف النصوفٕان اكن بوًال ٔاو غائطًا نقض مطلقًا Áخو8 يف النصوفٕان اكن بوًال ٔاو غائطًا نقض مطلقًا Áخو8 يف النصوفٕان اكن بوًال ٔاو غائطًا نقض مطلقًا Áخو8 يف النصوصصصص السابقة، وٕان اكن غـريهام  السابقة، وٕان اكن غـريهام  السابقة، وٕان اكن غـريهام  السابقة، وٕان اكن غـريهام ((((
شششش وَكـُرثَ فـا̄الوىل ٔان يتوضـأ منـه؛  وَكـُرثَ فـا̄الوىل ٔان يتوضـأ منـه؛  وَكـُرثَ فـا̄الوىل ٔان يتوضـأ منـه؛  وَكـُرثَ فـا̄الوىل ٔان يتوضـأ منـه؛ معمعمعمعـًال "ٔالحـوط، وٕان اكن ـًال "ٔالحـوط، وٕان اكن ـًال "ٔالحـوط، وٕان اكن ـًال "ٔالحـوط، وٕان اكن : : : : اكÁم والقيءاكÁم والقيءاكÁم والقيءاكÁم والقيء ُُ فٕان فٕان فٕان فٕان حفحفحفُحفُ

قيء ال خيرجـان مـن قيء ال خيرجـان مـن قيء ال خيرجـان مـن قيء ال خيرجـان مـن خمخمخمخمـرـرـرـرجججج البـول  البـول  البـول  البـول ٕان اÁم والٕان اÁم والٕان اÁم والٕان اÁم وال: : : :  يقول يقول يقول يقول))))يسريًا فال يتوضأ منه "التفاقيسريًا فال يتوضأ منه "التفاقيسريًا فال يتوضأ منه "التفاقيسريًا فال يتوضأ منه "التفاق
والغائط، فيقول ٕان خروالغائط، فيقول ٕان خروالغائط، فيقول ٕان خروالغائط، فيقول ٕان خرجججج اÁم من ٔاي ماكن من ا اÁم من ٔاي ماكن من ا اÁم من ٔاي ماكن من ا اÁم من ٔاي ماكن من اجلجلجلجلسد فهذا فيه الوضوء احتياطـا سد فهذا فيه الوضوء احتياطـا سد فهذا فيه الوضوء احتياطـا سد فهذا فيه الوضوء احتياطـا 
وليس وجو" ٕان اكن فاحشا، معىن ذ¾ ٔانه ال جيب الوضوء عند خرووليس وجو" ٕان اكن فاحشا، معىن ذ¾ ٔانه ال جيب الوضوء عند خرووليس وجو" ٕان اكن فاحشا، معىن ذ¾ ٔانه ال جيب الوضوء عند خرووليس وجو" ٕان اكن فاحشا، معىن ذ¾ ٔانه ال جيب الوضوء عند خروجججج اÁم من  اÁم من  اÁم من  اÁم من 
البدن، طبعا غري دم احليض والنفاس، حىت ال يقول ٔاحد ٔان اÁم لكمة مطلقـة، ال البدن، طبعا غري دم احليض والنفاس، حىت ال يقول ٔاحد ٔان اÁم لكمة مطلقـة، ال البدن، طبعا غري دم احليض والنفاس، حىت ال يقول ٔاحد ٔان اÁم لكمة مطلقـة، ال البدن، طبعا غري دم احليض والنفاس، حىت ال يقول ٔاحد ٔان اÁم لكمة مطلقـة، ال 

بقية البدن غري القبل واÁبر، وهو احليض والنفاس، فـنحن عنـدµ بقية البدن غري القبل واÁبر، وهو احليض والنفاس، فـنحن عنـدµ بقية البدن غري القبل واÁبر، وهو احليض والنفاس، فـنحن عنـدµ بقية البدن غري القبل واÁبر، وهو احليض والنفاس، فـنحن عنـدµ اÁم اخلاراÁم اخلاراÁم اخلاراÁم اخلارجججج من  من  من  من 
شششش وكــرث،  وكــرث،  وكــرث،  وكــرث،  اÁم ٕامــا قليــل ٔاو كثــري، القليــل ال يــنقض الوضــوء "تفــاق، ٔامــا ٕان اÁم ٕامــا قليــل ٔاو كثــري، القليــل ال يــنقض الوضــوء "تفــاق، ٔامــا ٕان اÁم ٕامــا قليــل ٔاو كثــري، القليــل ال يــنقض الوضــوء "تفــاق، ٔامــا ٕان اÁم ٕامــا قليــل ٔاو كثــري، القليــل ال يــنقض الوضــوء "تفــاق، ٔامــا ٕان حفحفحفحفــــــــ
يسـتحب فيه الوضوء من "ب حتياط ولكن ال جيب وهذا هـو أالرحج، ملـاذا؟ يسـتحب فيه الوضوء من "ب حتياط ولكن ال جيب وهذا هـو أالرحج، ملـاذا؟ يسـتحب فيه الوضوء من "ب حتياط ولكن ال جيب وهذا هـو أالرحج، ملـاذا؟ يسـتحب فيه الوضوء من "ب حتياط ولكن ال جيب وهذا هـو أالرحج، ملـاذا؟ 

ٔاأٔأاثثثثـر اÁم ـر اÁم ـر اÁم ـر اÁم  احتجم مفا زاد عىل ٔان غسل موضع احل احتجم مفا زاد عىل ٔان غسل موضع احل احتجم مفا زاد عىل ٔان غسل موضع احل احتجم مفا زاد عىل ٔان غسل موضع احلججججامة فقـط، غـسل امة فقـط، غـسل امة فقـط، غـسل امة فقـط، غـسل ����ٔالن النيب ٔالن النيب ٔالن النيب ٔالن النيب 

        . . . . »»»»ما زال املسلمون يصلون يف جراحاهتمما زال املسلمون يصلون يف جراحاهتمما زال املسلمون يصلون يف جراحاهتمما زال املسلمون يصلون يف جراحاهتم««««: : : : ����فقط، وعندµ حديث ٔافقط، وعندµ حديث ٔافقط، وعندµ حديث ٔافقط، وعندµ حديث ٔايبيبيبيب هريرة  هريرة  هريرة  هريرة 

� ي ي ي ي3333ٓن النيب ٓن النيب ٓن النيب ٓن النيب ��� وحصابته فأ وحصابته فأ وحصابته فأ وحصابته فأىتىتىتىت رجل ور رجل ور رجل ور رجل ورىمىمىمىم ٔاحدهام  ٔاحدهام  ٔاحدهام  ٔاحدهام ����وعندµ حديث االثنني اÀين "وعندµ حديث االثنني اÀين "وعندµ حديث االثنني اÀين "وعندµ حديث االثنني اÀين "
اكن يصيل برمح، فاناكن يصيل برمح، فاناكن يصيل برمح، فاناكن يصيل برمح، فانزتزتزتزتعه واسـعه واسـعه واسـعه واسـمتمتمتمتر يف صالته ثالر يف صالته ثالر يف صالته ثالر يف صالته ثالثثثث مرات وهو يسـ مرات وهو يسـ مرات وهو يسـ مرات وهو يسـمتمتمتمتر يف صالته فلو ر يف صالته فلو ر يف صالته فلو ر يف صالته فلو 

 رٔاي ذ¾  رٔاي ذ¾  رٔاي ذ¾  رٔاي ذ¾ ����هنهنهنهنم جيهلوا هذا احلمك، ولكن النيب م جيهلوا هذا احلمك، ولكن النيب م جيهلوا هذا احلمك، ولكن النيب م جيهلوا هذا احلمك، ولكن النيب اكن هذا احلمك مل يصل ٕااكن هذا احلمك مل يصل ٕااكن هذا احلمك مل يصل ٕااكن هذا احلمك مل يصل ٕاللللهيم نقول إ هيم نقول إ هيم نقول إ هيم نقول إ 

 بـأن يتوضـأ ؤان يعيـد  بـأن يتوضـأ ؤان يعيـد  بـأن يتوضـأ ؤان يعيـد  بـأن يتوضـأ ؤان يعيـد ����وسكت عنه، فلو اكن اÁم µقضا للوضـوء ٔالمـره النـيب وسكت عنه، فلو اكن اÁم µقضا للوضـوء ٔالمـره النـيب وسكت عنه، فلو اكن اÁم µقضا للوضـوء ٔالمـره النـيب وسكت عنه، فلو اكن اÁم µقضا للوضـوء ٔالمـره النـيب 

        . . . . ����صالته وٕان اكنت صالة µفn، ولبينه النيب صالته وٕان اكنت صالة µفn، ولبينه النيب صالته وٕان اكنت صالة µفn، ولبينه النيب صالته وٕان اكنت صالة µفn، ولبينه النيب 
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، كـذ¾ إالمـام ٔامحـد، ، كـذ¾ إالمـام ٔامحـد، ، كـذ¾ إالمـام ٔامحـد، ، كـذ¾ إالمـام ٔامحـد، ���� طعـن وهـو يف الـصالة واســ طعـن وهـو يف الـصالة واســ طعـن وهـو يف الـصالة واســ طعـن وهـو يف الـصالة واســمتمتمتمتر يف صـالته ر يف صـالته ر يف صـالته ر يف صـالته ����وووومعمعمعمعر ر ر ر 
 بـه جروحـا فاكنـت تـ بـه جروحـا فاكنـت تـ بـه جروحـا فاكنـت تـ بـه جروحـا فاكنـت تـزنزنزنزنف دمـا كثـًريا، ف دمـا كثـًريا، ف دمـا كثـًريا، ف دمـا كثـًريا، إالمام ٔامحد ملا إالمام ٔامحد ملا إالمام ٔامحد ملا إالمام ٔامحد ملا رضرضرضرضب ب ب ب رضرضرضرضً" شديدا، جعلواً" شديدا، جعلواً" شديدا، جعلواً" شديدا، جعلوا

 ؤانشأ صالته يعين دخل يف الصالة وجرحه يثعب دما، فـبعض  ؤانشأ صالته يعين دخل يف الصالة وجرحه يثعب دما، فـبعض  ؤانشأ صالته يعين دخل يف الصالة وجرحه يثعب دما، فـبعض  ؤانشأ صالته يعين دخل يف الصالة وجرحه يثعب دما، فـبعض ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----فصىل فصىل فصىل فصىل 
مـا زال املـسلمون يـصلون مـا زال املـسلمون يـصلون مـا زال املـسلمون يـصلون مـا زال املـسلمون يـصلون : : : : العلامء قال 8 ٔاتصيل وجرحك ما زال يثعب دما؟ قالالعلامء قال 8 ٔاتصيل وجرحك ما زال يثعب دما؟ قالالعلامء قال 8 ٔاتصيل وجرحك ما زال يثعب دما؟ قالالعلامء قال 8 ٔاتصيل وجرحك ما زال يثعب دما؟ قال

يف جراحاهتم، فاÁم ال ينقض الوضوء عىل الراحج، يف جراحاهتم، فاÁم ال ينقض الوضوء عىل الراحج، يف جراحاهتم، فاÁم ال ينقض الوضوء عىل الراحج، يف جراحاهتم، فاÁم ال ينقض الوضوء عىل الراحج، خبخبخبخبـالف هـل هـو ـالف هـل هـو ـالف هـل هـو ـالف هـل هـو جنجنجنجنـس ٔام ال؟ ـس ٔام ال؟ ـس ٔام ال؟ ـس ٔام ال؟ 
لعلامء وفيه ٕاجامع ٔان دم االٓدلعلامء وفيه ٕاجامع ٔان دم االٓدلعلامء وفيه ٕاجامع ٔان دم االٓدلعلامء وفيه ٕاجامع ٔان دم االٓديميميميم    جنجنجنجنس، دم املسفوس، دم املسفوس، دم املسفوس، دم املسفوحححح    جنجنجنجنس ولكنه ال س ولكنه ال س ولكنه ال س ولكنه ال كثري طبعا من اكثري طبعا من اكثري طبعا من اكثري طبعا من ا

ينقض، مع ينقض، مع ينقض، مع ينقض، مع جنجنجنجناسـته ال ينقض الوضوء، وهذه مسأ` من املسائل ااسـته ال ينقض الوضوء، وهذه مسأ` من املسائل ااسـته ال ينقض الوضوء، وهذه مسأ` من املسائل ااسـته ال ينقض الوضوء، وهذه مسأ` من املسائل احملحملحملحملرية كيف يكـون رية كيف يكـون رية كيف يكـون رية كيف يكـون 
، طبعــا لــن نــدخل يف التفــصيل، اعرفوهــا هكــذا ٔالن ، طبعــا لــن نــدخل يف التفــصيل، اعرفوهــا هكــذا ٔالن ، طبعــا لــن نــدخل يف التفــصيل، اعرفوهــا هكــذا ٔالن ، طبعــا لــن نــدخل يف التفــصيل، اعرفوهــا هكــذا ٔالن ؟؟؟؟جنجنجنجنــسا وال يــنقض الوضــوءــسا وال يــنقض الوضــوءــسا وال يــنقض الوضــوءــسا وال يــنقض الوضــوء

        . . . . التفصيل طويلالتفصيل طويلالتفصيل طويلالتفصيل طويل

نــا ونــا ونــا ونــا ومعمعمعمعــال "ٔالحــوط ــال "ٔالحــوط ــال "ٔالحــوط ــال "ٔالحــوط تتتتــسـتلزم ــسـتلزم ــسـتلزم ــسـتلزم فــأالوىل ٔان يتوضــأ منــه فــأالوىل ٔان يتوضــأ منــه فــأالوىل ٔان يتوضــأ منــه فــأالوىل ٔان يتوضــأ منــه معمعمعمعــال "ٔالحــوط، أالولويــة ه ــال "ٔالحــوط، أالولويــة ه ــال "ٔالحــوط، أالولويــة ه ــال "ٔالحــوط، أالولويــة ه 
        . . . .  اكن ٔالزمه "لوضوء اكن ٔالزمه "لوضوء اكن ٔالزمه "لوضوء اكن ٔالزمه "لوضوءااااسـتحباب وليس الوجوب، لو اكن واجبسـتحباب وليس الوجوب، لو اكن واجبسـتحباب وليس الوجوب، لو اكن واجبسـتحباب وليس الوجوب، لو اكن واجب

 وهــذا ٔايــًضا "ٕالجــامع زوال عقــل ٔاو  وهــذا ٔايــًضا "ٕالجــامع زوال عقــل ٔاو  وهــذا ٔايــًضا "ٕالجــامع زوال عقــل ٔاو  وهــذا ٔايــًضا "ٕالجــامع زوال عقــل ٔاو )))) زوال العقــل ٔاو تغطيتــه ٕ"غــامء ٔاو نــوم زوال العقــل ٔاو تغطيتــه ٕ"غــامء ٔاو نــوم زوال العقــل ٔاو تغطيتــه ٕ"غــامء ٔاو نــوم زوال العقــل ٔاو تغطيتــه ٕ"غــامء ٔاو نــوم----٣٣٣٣((((
َ ----لقو8 لقو8 لقو8 لقو8 ((((. . . . تغطيته ٕ"غامء ٔاو نومتغطيته ٕ"غامء ٔاو نومتغطيته ٕ"غامء ٔاو نومتغطيته ٕ"غامء ٔاو نوم ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ ولكـن مـن غـائط وبـول ولكـن مـن غـائط وبـول ولكـن مـن غـائط وبـول ولكـن مـن غـائط وبـول ««««: : : : ---- َصـىل¥ ا¥³

ه، مفن µم فليتوضأ اااا««««: : : : وقو8ِ وقو8ِ وقو8ِ وقو8ِ . . . . »»»»ونومونومونومونوم ه، مفن µم فليتوضأ لعني ِوَاكُء الس¥ ه، مفن µم فليتوضأ لعني ِوَاكُء الس¥ ه، مفن µم فليتوضأ لعني ِوَاكُء الس¥         . . . . ))))»»»»لعني ِوَاكُء الس¥

ه««««(((( هالعني ِوَاكُء الس¥ هالعني ِوَاكُء الس¥ هالعني ِوَاكُء الس¥ الواكء هو اخليط اÀي تربط به القربة، واملعـىن ٕان العـني يف الواكء هو اخليط اÀي تربط به القربة، واملعـىن ٕان العـني يف الواكء هو اخليط اÀي تربط به القربة، واملعـىن ٕان العـني يف الواكء هو اخليط اÀي تربط به القربة، واملعـىن ٕان العـني يف ) ) ) ) »»»»العني ِوَاكُء الس¥
هنهنهنهنا تربط القبل واÁبر، فـٕان ٔاغفيـت ٔاو ٕان µمـت العـني ا تربط القبل واÁبر، فـٕان ٔاغفيـت ٔاو ٕان µمـت العـني ا تربط القبل واÁبر، فـٕان ٔاغفيـت ٔاو ٕان µمـت العـني ا تربط القبل واÁبر، فـٕان ٔاغفيـت ٔاو ٕان µمـت العـني  ٔٔ هنهنهنهنا مثل الواكء، ا مثل الواكء، ا مثل الواكء، ا مثل الواكء، 9ٔ999ٔ ٔٔ يقظهتا يقظهتا يقظهتا يقظهتا 9ٔ999ٔ

        . . . . فك الغطاء، فإالنسان من املمكن ال يشعر خرفك الغطاء، فإالنسان من املمكن ال يشعر خرفك الغطاء، فإالنسان من املمكن ال يشعر خرفك الغطاء، فإالنسان من املمكن ال يشعر خرجججج منه ر منه ر منه ر منه رحيحيحيحيا ٔام الا ٔام الا ٔام الا ٔام ال

ه، مفن µم فليتوضأ ««««(((( ه، مفن µم فليتوضأ العني ِوَاكُء الس¥ ه، مفن µم فليتوضأ العني ِوَاكُء الس¥ ه، مفن µم فليتوضأ العني ِوَاكُء الس¥ ؤاما اؤاما اؤاما اؤاما اجلجلجلجلنون وإالغامء والسكر وحنوه فينقض نون وإالغامء والسكر وحنوه فينقض نون وإالغامء والسكر وحنوه فينقض نون وإالغامء والسكر وحنوه فينقض » » » » العني ِوَاكُء الس¥
        . . . . ٔالنه يكون فاقد إالدراكٔالنه يكون فاقد إالدراكٔالنه يكون فاقد إالدراكٔالنه يكون فاقد إالدراك) ) ) ) ٕاجامعاً ٕاجامعاً ٕاجامعاً ٕاجامعاً 

والنوم الناقض هو املسـتغرق اÀي ال يبقى معه ٕادراك عىل ٔاي هيئـة اكن النـوم، والنوم الناقض هو املسـتغرق اÀي ال يبقى معه ٕادراك عىل ٔاي هيئـة اكن النـوم، والنوم الناقض هو املسـتغرق اÀي ال يبقى معه ٕادراك عىل ٔاي هيئـة اكن النـوم، والنوم الناقض هو املسـتغرق اÀي ال يبقى معه ٕادراك عىل ٔاي هيئـة اكن النـوم، ((((
لعقـل ٔاو لعقـل ٔاو لعقـل ٔاو لعقـل ٔاو وهـو يريـد ٔان يـتلكم عـن زوال اوهـو يريـد ٔان يـتلكم عـن زوال اوهـو يريـد ٔان يـتلكم عـن زوال اوهـو يريـد ٔان يـتلكم عـن زوال ا) ) ) ) ٔاما النوم اليسري فٕانه ال ينقض الوضـوءٔاما النوم اليسري فٕانه ال ينقض الوضـوءٔاما النوم اليسري فٕانه ال ينقض الوضـوءٔاما النوم اليسري فٕانه ال ينقض الوضـوء
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ااااجلجلجلجلنـون مثـل إالغـامء والـسكر مثـل إالغـامء وانـون مثـل إالغـامء والـسكر مثـل إالغـامء وانـون مثـل إالغـامء والـسكر مثـل إالغـامء وانـون مثـل إالغـامء والـسكر مثـل إالغـامء واجلجلجلجلنـون، نـون، نـون، نـون، : : : : تغطيته ٕ"غامء ٔاو نوم، قالتغطيته ٕ"غامء ٔاو نوم، قالتغطيته ٕ"غامء ٔاو نوم، قالتغطيته ٕ"غامء ٔاو نوم، قال
ل العقـل بنـوم ل العقـل بنـوم ل العقـل بنـوم ل العقـل بنـوم فالثالثة حفالثالثة حفالثالثة حفالثالثة حمكمكمكمكهم واحد "ٕالجامع ينقضه، ٔاما النوم هـو قـال أالول زواهم واحد "ٕالجامع ينقضه، ٔاما النوم هـو قـال أالول زواهم واحد "ٕالجامع ينقضه، ٔاما النوم هـو قـال أالول زواهم واحد "ٕالجامع ينقضه، ٔاما النوم هـو قـال أالول زوا

ولكن بدٔا يفرع ويقول ٕان النوم اÀي يـنقض الوضـوء هـو النـوم ولكن بدٔا يفرع ويقول ٕان النوم اÀي يـنقض الوضـوء هـو النـوم ولكن بدٔا يفرع ويقول ٕان النوم اÀي يـنقض الوضـوء هـو النـوم ولكن بدٔا يفرع ويقول ٕان النوم اÀي يـنقض الوضـوء هـو النـوم فالنوم يزيل العقل،فالنوم يزيل العقل،فالنوم يزيل العقل،فالنوم يزيل العقل،
ٕادراك، ال تدرك ما حو¾، وطبعا هذه املسأ` لكهـا ٕادراك، ال تدرك ما حو¾، وطبعا هذه املسأ` لكهـا ٕادراك، ال تدرك ما حو¾، وطبعا هذه املسأ` لكهـا ٕادراك، ال تدرك ما حو¾، وطبعا هذه املسأ` لكهـا املسـتغرق اÀي ال يكون معه املسـتغرق اÀي ال يكون معه املسـتغرق اÀي ال يكون معه املسـتغرق اÀي ال يكون معه 

متر هبا، فيه نوم يف ٕاغالق متاما، وفيه نوم متر هبا، فيه نوم يف ٕاغالق متاما، وفيه نوم متر هبا، فيه نوم يف ٕاغالق متاما، وفيه نوم متر هبا، فيه نوم يف ٕاغالق متاما، وفيه نوم تتتتشعر بشعر بشعر بشعر بلكلكلكلك ما يدور من حو¾، هذا هو  ما يدور من حو¾، هذا هو  ما يدور من حو¾، هذا هو  ما يدور من حو¾، هذا هو 
الضابط، ٕان كنت الضابط، ٕان كنت الضابط، ٕان كنت الضابط، ٕان كنت تتتتشعر بشعر بشعر بشعر بلكلكلكلك ما يدور من حـو¾ وتـضبط نفـسك مبعـىن ٔانـه لـو  ما يدور من حـو¾ وتـضبط نفـسك مبعـىن ٔانـه لـو  ما يدور من حـو¾ وتـضبط نفـسك مبعـىن ٔانـه لـو  ما يدور من حـو¾ وتـضبط نفـسك مبعـىن ٔانـه لـو 

        ....خرخرخرخرجججج منك ر منك ر منك ر منك رحيحيحيحي    تتتتشعر بذ¾شعر بذ¾شعر بذ¾شعر بذ¾

يبقى ٔانت ما زلت عىل وضوءك، يبقى ٔانت ما زلت عىل وضوءك، يبقى ٔانت ما زلت عىل وضوءك، يبقى ٔانت ما زلت عىل وضوءك، يبقى النوم يف هذه احلا` لو مل خيريبقى النوم يف هذه احلا` لو مل خيريبقى النوم يف هذه احلا` لو مل خيريبقى النوم يف هذه احلا` لو مل خيرجججج منك الر منك الر منك الر منك الرحيحيحيحي، ، ، ، 
ٔاما ٕان منت نوما ٔاما ٕان منت نوما ٔاما ٕان منت نوما ٔاما ٕان منت نوما معمعمعمعيقا µقض مطلقا، النوم العميق µقض للوضوء مطلقـا، النـوم يف يقا µقض مطلقا، النوم العميق µقض للوضوء مطلقـا، النـوم يف يقا µقض مطلقا، النوم العميق µقض للوضوء مطلقـا، النـوم يف يقا µقض مطلقا، النوم العميق µقض للوضوء مطلقـا، النـوم يف 
حد ذاته ليس حدZ، ولكنه مظنة احلدحد ذاته ليس حدZ، ولكنه مظنة احلدحد ذاته ليس حدZ، ولكنه مظنة احلدحد ذاته ليس حدZ، ولكنه مظنة احلدثثثث، فالبد ٔان نفرق بني النوم العميـق وبـني ، فالبد ٔان نفرق بني النوم العميـق وبـني ، فالبد ٔان نفرق بني النوم العميـق وبـني ، فالبد ٔان نفرق بني النوم العميـق وبـني 
النوم اليسري، النوم العميق املسـتدرك اÀي ال يدرك معه شيئًا فهذا ينقض الوضوء، النوم اليسري، النوم العميق املسـتدرك اÀي ال يدرك معه شيئًا فهذا ينقض الوضوء، النوم اليسري، النوم العميق املسـتدرك اÀي ال يدرك معه شيئًا فهذا ينقض الوضوء، النوم اليسري، النوم العميق املسـتدرك اÀي ال يدرك معه شيئًا فهذا ينقض الوضوء، 

        . . . . لنوم اليسري اÀي معه ٕادراك فهذا ال ينقض الوضوء وهللا ٔاعمللنوم اليسري اÀي معه ٕادراك فهذا ال ينقض الوضوء وهللا ٔاعمللنوم اليسري اÀي معه ٕادراك فهذا ال ينقض الوضوء وهللا ٔاعمللنوم اليسري اÀي معه ٕادراك فهذا ال ينقض الوضوء وهللا ٔاعملٔاما أاما أاما أاما ا

 اكن يــصيهبم النعــاس ومه يف انتظــار الــصالة،  اكن يــصيهبم النعــاس ومه يف انتظــار الــصالة،  اكن يــصيهبم النعــاس ومه يف انتظــار الــصالة،  اكن يــصيهبم النعــاس ومه يف انتظــار الــصالة، ----رررريضيضيضيض هللا عــ هللا عــ هللا عــ هللا عــهنهنهنهنمممم----ٔالن الــصحابة ٔالن الــصحابة ٔالن الــصحابة ٔالن الــصحابة ((((
 النعـاس هـو الـسـنة، هـو يـشعر معـه ٕان اكن  النعـاس هـو الـسـنة، هـو يـشعر معـه ٕان اكن  النعـاس هـو الـسـنة، هـو يـشعر معـه ٕان اكن  النعـاس هـو الـسـنة، هـو يـشعر معـه ٕان اكن ))))ويقومون، يَُصلËون، وال يتوضـئونويقومون، يَُصلËون، وال يتوضـئونويقومون، يَُصلËون، وال يتوضـئونويقومون، يَُصلËون، وال يتوضـئون

        . . . . خرخرخرخرجججج منه  منه  منه  منه يشيشيشيشء ٔاو الء ٔاو الء ٔاو الء ٔاو ال

 بنـت صـفوان ر بنـت صـفوان ر بنـت صـفوان ر بنـت صـفوان ريضيضيضيض هللا ع هللا ع هللا ع هللا عهنهنهنهنـا ٔان ـا ٔان ـا ٔان ـا ٔان حلـديث بـرسةحلـديث بـرسةحلـديث بـرسةحلـديث بـرسة: : : :  مس فر مس فر مس فر مس فرجججج االٓد االٓد االٓد االٓديميميميم بال حائـل بال حائـل بال حائـل بال حائـل----٤٤٤٤((((
َ ----النيب النيب النيب النيب  ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥ َ َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥ َ َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥ َ َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥ ّّ ذكـره فليتوضـأ  ذكـره فليتوضـأ  ذكـره فليتوضـأ  ذكـره فليتوضـأ ««««: : : :  قـال قـال قـال قـال----َصىل¥ ا¥³ ويف حـديث ٔاويف حـديث ٔاويف حـديث ٔاويف حـديث ٔايبيبيبيب    . . . . »»»»مـن مـسمـن مـسمـن مـسمـن مـّسّ

ّّ فرجه فليتوضأ  فرجه فليتوضأ  فرجه فليتوضأ  فرجه فليتوضأ ««««: : : : ٔايوب ؤام حبيبةٔايوب ؤام حبيبةٔايوب ؤام حبيبةٔايوب ؤام حبيبة  طبعا املسأ` فهيا خالف كبري ؤانـت  طبعا املسأ` فهيا خالف كبري ؤانـت  طبعا املسأ` فهيا خالف كبري ؤانـت  طبعا املسأ` فهيا خالف كبري ؤانـت ))))»»»»من مسمن مسمن مسمن مّسّ
        . . . . يعين جزء منكيعين جزء منكيعين جزء منكيعين جزء منك» » » » ٕامنا هو بضعة منكٕامنا هو بضعة منكٕامنا هو بضعة منكٕامنا هو بضعة منك««««: : : : يلزمك الكتاب، ٔالن فيه ٔاحاديث يقوليلزمك الكتاب، ٔالن فيه ٔاحاديث يقوليلزمك الكتاب، ٔالن فيه ٔاحاديث يقوليلزمك الكتاب، ٔالن فيه ٔاحاديث يقول

الفرالفرالفرالفرجججج عىل العموم يسـتحب الوضوء منه ٕاال ٔان يكـون بـشهوة، سـواء ببـاطن  عىل العموم يسـتحب الوضوء منه ٕاال ٔان يكـون بـشهوة، سـواء ببـاطن  عىل العموم يسـتحب الوضوء منه ٕاال ٔان يكـون بـشهوة، سـواء ببـاطن  عىل العموم يسـتحب الوضوء منه ٕاال ٔان يكـون بـشهوة، سـواء ببـاطن مس مس مس مس 
 ٔانـه ٕان اكن بـشهوة يـنقض  ٔانـه ٕان اكن بـشهوة يـنقض  ٔانـه ٕان اكن بـشهوة يـنقض  ٔانـه ٕان اكن بـشهوة يـنقض ::::الراحج فيـهالراحج فيـهالراحج فيـهالراحج فيـهاليد ٔاو بظاهرها، "ٔالظافر اليد ٔاو بظاهرها، "ٔالظافر اليد ٔاو بظاهرها، "ٔالظافر اليد ٔاو بظاهرها، "ٔالظافر حبحبحبحبائل، لك هذا ائل، لك هذا ائل، لك هذا ائل، لك هذا 

        . . . . الوضوء، ٕان اكن بغري ذ¾ يسـتحب فيه الوضوءالوضوء، ٕان اكن بغري ذ¾ يسـتحب فيه الوضوءالوضوء، ٕان اكن بغري ذ¾ يسـتحب فيه الوضوءالوضوء، ٕان اكن بغري ذ¾ يسـتحب فيه الوضوء



  : من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيديةسابعتفريغ الدرس ال

 

�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

ُ عَ ----حلديث جابر بن حلديث جابر بن حلديث جابر بن حلديث جابر بن مسمسمسمسرة ٔان رجـًال سـأل النـيب رة ٔان رجـًال سـأل النـيب رة ٔان رجـًال سـأل النـيب رة ٔان رجـًال سـأل النـيب : : : :  ٔالك حلم إالبل ٔالك حلم إالبل ٔالك حلم إالبل ٔالك حلم إالبل----٥٥٥٥(((( ُ عَ َصـىل¥ ا¥³ ُ عَ َصـىل¥ ا¥³ ُ عَ َصـىل¥ ا¥³ لَْيـِه لَْيـِه لَْيـِه لَْيـِه َصـىل¥ ا¥³
: : : : ، قال، قال، قال، قال»»»»ٕان شئت توضأ وٕان شئت ال تتوضأ ٕان شئت توضأ وٕان شئت ال تتوضأ ٕان شئت توضأ وٕان شئت ال تتوضأ ٕان شئت توضأ وٕان شئت ال تتوضأ ««««: : : : ٔانتوضأ من حلوم الغٔانتوضأ من حلوم الغٔانتوضأ من حلوم الغٔانتوضأ من حلوم الغمنمنمنمن؟ قال؟ قال؟ قال؟ قال: : : : ----َوَسمل¥َ َوَسمل¥َ َوَسمل¥َ َوَسمل¥َ 

 طبعـا هـذا حـديث  طبعـا هـذا حـديث  طبعـا هـذا حـديث  طبعـا هـذا حـديث ))))»»»»نعـم توضـأ مـن حلـوم إالبـلنعـم توضـأ مـن حلـوم إالبـلنعـم توضـأ مـن حلـوم إالبـلنعـم توضـأ مـن حلـوم إالبـل««««: : : : ٔانتوضأ من حلوم إالبل؟ قـالٔانتوضأ من حلوم إالبل؟ قـالٔانتوضأ من حلوم إالبل؟ قـالٔانتوضأ من حلوم إالبل؟ قـال
حصيح، نص حصيح يف املسأ`، ٔانه جيب الوضوء من حلم إالبل، من ٔالك حلم ٕابـل حصيح، نص حصيح يف املسأ`، ٔانه جيب الوضوء من حلم إالبل، من ٔالك حلم ٕابـل حصيح، نص حصيح يف املسأ`، ٔانه جيب الوضوء من حلم إالبل، من ٔالك حلم ٕابـل حصيح، نص حصيح يف املسأ`، ٔانه جيب الوضوء من حلم إالبل، من ٔالك حلم ٕابـل 

        . . . . انتقض وضوءهانتقض وضوءهانتقض وضوءهانتقض وضوءه

: : : : م العn أالصل فهيا التسلمي، وطبعا بعض العلامء قال العـnم العn أالصل فهيا التسلمي، وطبعا بعض العلامء قال العـnم العn أالصل فهيا التسلمي، وطبعا بعض العلامء قال العـnم العn أالصل فهيا التسلمي، وطبعا بعض العلامء قال العـn فيه ٔاحاك فيه ٔاحاك فيه ٔاحاك فيه ٔاحاك::::العn يف ذ¾العn يف ذ¾العn يف ذ¾العn يف ذ¾
ٕان إالبل خلقت مما خلق منه الشـياطني، فلو ٔالكت حلم إالبل ٔاصبح عندك غريـزة ٕان إالبل خلقت مما خلق منه الشـياطني، فلو ٔالكت حلم إالبل ٔاصبح عندك غريـزة ٕان إالبل خلقت مما خلق منه الشـياطني، فلو ٔالكت حلم إالبل ٔاصبح عندك غريـزة ٕان إالبل خلقت مما خلق منه الشـياطني، فلو ٔالكت حلم إالبل ٔاصبح عندك غريـزة 
الشـيطنة، يبقى نوع من اÁفعـة، تنـدفع، والـشـيطان خلـق مـن µر، واملـاء يطفـالشـيطنة، يبقى نوع من اÁفعـة، تنـدفع، والـشـيطان خلـق مـن µر، واملـاء يطفـالشـيطنة، يبقى نوع من اÁفعـة، تنـدفع، والـشـيطان خلـق مـن µر، واملـاء يطفـالشـيطنة، يبقى نوع من اÁفعـة، تنـدفع، والـشـيطان خلـق مـن µر، واملـاء يطفـئئئئ    

س الـشعور اÀي س الـشعور اÀي س الـشعور اÀي س الـشعور اÀي النار، ٕاذا ٔالكت حلم إالبل تتوضأ ملاذا؟ ٔالن ٔاصبح االٓن فيك نفـالنار، ٕاذا ٔالكت حلم إالبل تتوضأ ملاذا؟ ٔالن ٔاصبح االٓن فيك نفـالنار، ٕاذا ٔالكت حلم إالبل تتوضأ ملاذا؟ ٔالن ٔاصبح االٓن فيك نفـالنار، ٕاذا ٔالكت حلم إالبل تتوضأ ملاذا؟ ٔالن ٔاصبح االٓن فيك نفـ
عند إالبل هو الشعور "لهيعند إالبل هو الشعور "لهيعند إالبل هو الشعور "لهيعند إالبل هو الشعور "لهيججججـان، فـٕاذا توضـأت انطفـأ هـذا الـشعور، هـذا تعليـل ـان، فـٕاذا توضـأت انطفـأ هـذا الـشعور، هـذا تعليـل ـان، فـٕاذا توضـأت انطفـأ هـذا الـشعور، هـذا تعليـل ـان، فـٕاذا توضـأت انطفـأ هـذا الـشعور، هـذا تعليـل 

        . . . . بعض ٔاهل العمل ذكرهبعض ٔاهل العمل ذكرهبعض ٔاهل العمل ذكرهبعض ٔاهل العمل ذكره

ٔانت تتوضأ من ٔالك حلوم إالبل، ٕاذا رشبت بولها ٔاو لبٔانت تتوضأ من ٔالك حلوم إالبل، ٕاذا رشبت بولها ٔاو لبٔانت تتوضأ من ٔالك حلوم إالبل، ٕاذا رشبت بولها ٔاو لبٔانت تتوضأ من ٔالك حلوم إالبل، ٕاذا رشبت بولها ٔاو لبهنهنهنهنـا مـن "ب ستـشفاء ال ـا مـن "ب ستـشفاء ال ـا مـن "ب ستـشفاء ال ـا مـن "ب ستـشفاء ال 
تتوضأ، ٔالن املاء والبول ال يدخالن يف معىن االٔلك، وÀ¾ العلامء فرعوا، هل من تتوضأ، ٔالن املاء والبول ال يدخالن يف معىن االٔلك، وÀ¾ العلامء فرعوا، هل من تتوضأ، ٔالن املاء والبول ال يدخالن يف معىن االٔلك، وÀ¾ العلامء فرعوا، هل من تتوضأ، ٔالن املاء والبول ال يدخالن يف معىن االٔلك، وÀ¾ العلامء فرعوا، هل من 

 مرقا من حلم إالبل هل ينقض وضوءه ٔام ال؟ ال يوجد مسأ` ٕاال وتلكـم فهيـا  مرقا من حلم إالبل هل ينقض وضوءه ٔام ال؟ ال يوجد مسأ` ٕاال وتلكـم فهيـا  مرقا من حلم إالبل هل ينقض وضوءه ٔام ال؟ ال يوجد مسأ` ٕاال وتلكـم فهيـا  مرقا من حلم إالبل هل ينقض وضوءه ٔام ال؟ ال يوجد مسأ` ٕاال وتلكـم فهيـا رشبرشبرشبرشب
فرعوا عىل الفروع فروعا، وعـىل أالصـول ٔاصـوال، فـأنمت فرعوا عىل الفروع فروعا، وعـىل أالصـول ٔاصـوال، فـأنمت فرعوا عىل الفروع فروعا، وعـىل أالصـول ٔاصـوال، فـأنمت فرعوا عىل الفروع فروعا، وعـىل أالصـول ٔاصـوال، فـأنمت ، ، ، ، العلامء، بأصولها وفروعهاالعلامء، بأصولها وفروعهاالعلامء، بأصولها وفروعهاالعلامء، بأصولها وفروعها

        ....تريدون لب القضية يف املسأ`تريدون لب القضية يف املسأ`تريدون لب القضية يف املسأ`تريدون لب القضية يف املسأ`

َـ﴿﴿﴿﴿: : : : لقـو8 تعـاىللقـو8 تعـاىللقـو8 تعـاىللقـو8 تعـاىل: : : :  الردة عـن إالسـالم الردة عـن إالسـالم الردة عـن إالسـالم الردة عـن إالسـالم----٦٦٦٦((((     ـَ َ ـَ َ ـَ ميَـاِن فََقـْد َحـِبطَ معمعمعَمعَ
¦
ميَـاِن فََقـْد َحـِبطَ َوَمـْن يَْكُفـْر ِ"ْال
¦
ميَـاِن فََقـْد َحـِبطَ َوَمـْن يَْكُفـْر ِ"ْال
¦
ميَـاِن فََقـْد َحـِبطَ َوَمـْن يَْكُفـْر ِ"ْال
¦
﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ُ�ُ ُ�ُ ُ�ُ ُ�ُ َوَمـْن يَْكُفـْر ِ"ْال

 لك  لك  لك  لك يشيشيشيشء يوجـب ء يوجـب ء يوجـب ء يوجـب ))))ولك ما ٔاوجب الغسل ٔاوجب الوضوء غري املوتولك ما ٔاوجب الغسل ٔاوجب الوضوء غري املوتولك ما ٔاوجب الغسل ٔاوجب الوضوء غري املوتولك ما ٔاوجب الغسل ٔاوجب الوضوء غري املوت]. ]. ]. ]. ٥٥٥٥: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة[[[[
الغسل يوجب الوضوء، ٔالن هذا يوجب الغسل يعين معناه ٕانه حدالغسل يوجب الوضوء، ٔالن هذا يوجب الغسل يعين معناه ٕانه حدالغسل يوجب الوضوء، ٔالن هذا يوجب الغسل يعين معناه ٕانه حدالغسل يوجب الوضوء، ٔالن هذا يوجب الغسل يعين معناه ٕانه حدثثثث أك أك أك أكربربربرب، فطاملا ، فطاملا ، فطاملا ، فطاملا 

، ملـاذا اســت، ملـاذا اســت، ملـاذا اســت، ملـاذا اســتثثثثىن ىن ىن ىن ))))غـري املـوتغـري املـوتغـري املـوتغـري املـوت((((ٕانه يوجب الغسل فيوجب الوضـوء مـن "ب ٔاوىل، ٕانه يوجب الغسل فيوجب الوضـوء مـن "ب ٔاوىل، ٕانه يوجب الغسل فيوجب الوضـوء مـن "ب ٔاوىل، ٕانه يوجب الغسل فيوجب الوضـوء مـن "ب ٔاوىل، 
        ....لكف يف الوضوء بعد املوتلكف يف الوضوء بعد املوتلكف يف الوضوء بعد املوتلكف يف الوضوء بعد املوتانقطعت عبادته، ال يانقطعت عبادته، ال يانقطعت عبادته، ال يانقطعت عبادته، ال ي: : : : املوت؟ ٔانت تريد ٔان تقولاملوت؟ ٔانت تريد ٔان تقولاملوت؟ ٔانت تريد ٔان تقولاملوت؟ ٔانت تريد ٔان تقول

        ....) ) ) ) ما جيب 8 الوضوءما جيب 8 الوضوءما جيب 8 الوضوءما جيب 8 الوضوء: : : : املسأ` السابعةاملسأ` السابعةاملسأ` السابعةاملسأ` السابعة((((    ۞۞۞۞    
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        . . . . ما أالشـياء اليت ٕاذا ٔاردت ٔان تقوم هبا يلزمك ٔان تتوضأ ما أالشـياء اليت ٕاذا ٔاردت ٔان تقوم هبا يلزمك ٔان تتوضأ ما أالشـياء اليت ٕاذا ٔاردت ٔان تقوم هبا يلزمك ٔان تتوضأ ما أالشـياء اليت ٕاذا ٔاردت ٔان تقوم هبا يلزمك ٔان تتوضأ 

        .... من امللكف؟ البال من امللكف؟ البال من امللكف؟ البال من امللكف؟ البالغغغغ العاقل العاقل العاقل العاقل))))وجيب عىل امللكفوجيب عىل امللكفوجيب عىل امللكفوجيب عىل امللكف((((

        ::::فعل الوضوء لفعل الوضوء لفعل الوضوء لفعل الوضوء لالالالٔالمور االٓتيةٔمور االٓتيةٔمور االٓتيةٔمور االٓتية((((

 وال صـدقة  وال صـدقة  وال صـدقة  وال صـدقة ال يقبل هللا صالة بغري ُطهُـور،ال يقبل هللا صالة بغري ُطهُـور،ال يقبل هللا صالة بغري ُطهُـور،ال يقبل هللا صالة بغري ُطهُـور،««««: : : : حلديث ابن حلديث ابن حلديث ابن حلديث ابن معمعمعمعر مرفوعاً ر مرفوعاً ر مرفوعاً ر مرفوعاً : : : :  الصالة الصالة الصالة الصالة----١١١١
        ....»»»»من غلولمن غلولمن غلولمن غلول

َ ----لفع� لفع� لفع� لفع� : : : :  الطواف "لبيت احلرام فرضًا اكن ٔاو نفالً  الطواف "لبيت احلرام فرضًا اكن ٔاو نفالً  الطواف "لبيت احلرام فرضًا اكن ٔاو نفالً  الطواف "لبيت احلرام فرضًا اكن ٔاو نفالً ----٢٢٢٢ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ فٕانـه فٕانـه فٕانـه فٕانـه  « « « «---- َصىل¥ ا¥³
َ ----، ولقو8 ، ولقو8 ، ولقو8 ، ولقو8 »»»»توضأ مث طاف "لبيتتوضأ مث طاف "لبيتتوضأ مث طاف "لبيتتوضأ مث طاف "لبيت ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ الطواف "لبيت صالة الطواف "لبيت صالة الطواف "لبيت صالة الطواف "لبيت صالة ««««: : : : ---- َصىل¥ ا¥³

        ....ىت تطهرىت تطهرىت تطهرىت تطهر، وملنعه احلائض من الطواف ح، وملنعه احلائض من الطواف ح، وملنعه احلائض من الطواف ح، وملنعه احلائض من الطواف ح»»»»ٕاال ٔان هللا ٔا"ٕاال ٔان هللا ٔا"ٕاال ٔان هللا ٔا"ٕاال ٔان هللا ٔا"حححح فيه ال فيه ال فيه ال فيه ال@@@@مممم

ــُرونَ ﴿﴿﴿﴿: : : : لقــو8 تعــاىللقــو8 تعــاىللقــو8 تعــاىللقــو8 تعــاىل: : : :  مــس املــصحف ببــرشته بــال حائــل مــس املــصحف ببــرشته بــال حائــل مــس املــصحف ببــرشته بــال حائــل مــس املــصحف ببــرشته بــال حائــل----٣٣٣٣ ال¥ الُْمَطه¥
¦
ُه ا Ëــُرونَ َال يََمــس ال¥ الُْمَطه¥
¦
ُه ا Ëــُرونَ َال يََمــس ال¥ الُْمَطه¥
¦
ُه ا Ëــُرونَ َال يََمــس ال¥ الُْمَطه¥
¦
ُه ا Ëَال يََمــس ﴾ ﴾ ﴾ ﴾

َ ----ولقو8 ولقو8 ولقو8 ولقو8 ]. ]. ]. ]. ٧٧٧٧٩٩٩٩: : : : الواقعةالواقعةالواقعةالواقعة[[[[ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ  َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥  حنن  حنن  حنن  حنن ))))»»»»ال ميس القرآن ٕاال طاهرال ميس القرآن ٕاال طاهرال ميس القرآن ٕاال طاهرال ميس القرآن ٕاال طاهر««««: : : : ---- َصىل¥ ا¥³
        . . . . تلكمنا يف مسأ` مس املصحف لغري املتوضتلكمنا يف مسأ` مس املصحف لغري املتوضتلكمنا يف مسأ` مس املصحف لغري املتوضتلكمنا يف مسأ` مس املصحف لغري املتوضئئئئ قبل ذ¾ قبل ذ¾ قبل ذ¾ قبل ذ¾

        ::::املنتاملنتاملنتاملنت
        :::: ما يسـتحب 8 الوضوء ما يسـتحب 8 الوضوء ما يسـتحب 8 الوضوء ما يسـتحب 8 الوضوء::::املسأ` الثامنةاملسأ` الثامنةاملسأ` الثامنةاملسأ` الثامنة....۞۞۞۞

        ::::يسـتحب الوضوء ويندب يف أالحوال التاليةيسـتحب الوضوء ويندب يف أالحوال التاليةيسـتحب الوضوء ويندب يف أالحوال التاليةيسـتحب الوضوء ويندب يف أالحوال التالية

        .... عند ذكر هللا تعاىل وقراءة القرآن عند ذكر هللا تعاىل وقراءة القرآن عند ذكر هللا تعاىل وقراءة القرآن عند ذكر هللا تعاىل وقراءة القرآن----١١١١

َ عىل ذ¾، كام يف حديث : : : :  عند لك صالة عند لك صالة عند لك صالة عند لك صالة----٢٢٢٢ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ عىل ذ¾، كام يف حديث ملواظبته َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ عىل ذ¾، كام يف حديث ملواظبته َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ عىل ذ¾، كام يف حديث ملواظبته َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ ملواظبته َصىل¥ ا¥³
َ يتوضـأ عنـد لك««««: : : : ٔانس رٔانس رٔانس رٔانس ريضيضيضيض هللا عنه قال هللا عنه قال هللا عنه قال هللا عنه قال ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥ َ يتوضـأ عنـد لكاكن النيب َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥ َ يتوضـأ عنـد لكاكن النيب َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥ َ يتوضـأ عنـد لكاكن النيب َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسـمل¥     اكن النيب َصىل¥ ا¥³

        ....»»»»صالةصالةصالةصالة

 يــسـتحب الوضــوء للجنــب ٕاذا ٔاراد ٔان يعــود للجــامع، ٔاو ٔاراد النــوم ٔاو  يــسـتحب الوضــوء للجنــب ٕاذا ٔاراد ٔان يعــود للجــامع، ٔاو ٔاراد النــوم ٔاو  يــسـتحب الوضــوء للجنــب ٕاذا ٔاراد ٔان يعــود للجــامع، ٔاو ٔاراد النــوم ٔاو  يــسـتحب الوضــوء للجنــب ٕاذا ٔاراد ٔان يعــود للجــامع، ٔاو ٔاراد النــوم ٔاو ----٣٣٣٣
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حلديث ٔاحلديث ٔاحلديث ٔاحلديث ٔايبيبيبيب سعيد اخلدري ر سعيد اخلدري ر سعيد اخلدري ر سعيد اخلدري ريضيضيضيض هللا عنه ٔان رسـول هللا  هللا عنه ٔان رسـول هللا  هللا عنه ٔان رسـول هللا  هللا عنه ٔان رسـول هللا : : : : االٔلك ٔاو الرشباالٔلك ٔاو الرشباالٔلك ٔاو الرشباالٔلك ٔاو الرشب
َ قال ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ قالَصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ قالَصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ قالَصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥     . . . . » » » » ٕاذا ٔإاذا ٔإاذا ٔإاذا ٔاىتىتىتىت ٔاحدمك ٔاه�، مث ٔاراد ٔان يعود، فليتوضأ  ٔاحدمك ٔاه�، مث ٔاراد ٔان يعود، فليتوضأ  ٔاحدمك ٔاه�، مث ٔاراد ٔان يعود، فليتوضأ  ٔاحدمك ٔاه�، مث ٔاراد ٔان يعود، فليتوضأ ««««: : : : َصىل¥ ا¥³

َ اكن ٔان ر ٔان ر ٔان ر ٔان ر ««««: : : : وحلديث عاوحلديث عاوحلديث عاوحلديث عائئئئشة رشة رشة رشة ريضيضيضيض هللا ع هللا ع هللا ع هللا عهنهنهنهناااا ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ اكن سول هللا َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ اكن سول هللا َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ اكن سول هللا َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ سول هللا َصـىل¥ ا¥³
ويف ويف ويف ويف . . . . »»»»ٕاذا ٔاراد ٔان ينام وهـو جنـب، توضـأ وضـوءه للـصالة، قبـل ٔان ينـامٕاذا ٔاراد ٔان ينام وهـو جنـب، توضـأ وضـوءه للـصالة، قبـل ٔان ينـامٕاذا ٔاراد ٔان ينام وهـو جنـب، توضـأ وضـوءه للـصالة، قبـل ٔان ينـامٕاذا ٔاراد ٔان ينام وهـو جنـب، توضـأ وضـوءه للـصالة، قبـل ٔان ينـام

        ....»»»»فأراد ٔان يألك ٔاو ينامفأراد ٔان يألك ٔاو ينامفأراد ٔان يألك ٔاو ينامفأراد ٔان يألك ٔاو ينام««««: : : : رواية لهارواية لهارواية لهارواية لها

اكن رسـول اكن رسـول اكن رسـول اكن رسـول ««««: : : : حلديث عاحلديث عاحلديث عاحلديث عائئئئشة رشة رشة رشة ريضيضيضيض هللا ع هللا ع هللا ع هللا عهنهنهنهنا قالتا قالتا قالتا قالت: : : :  الوضوء قبل الغسل الوضوء قبل الغسل الوضوء قبل الغسل الوضوء قبل الغسل----٤٤٤٤
َ ٕاذا اغتس ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ ٕاذا اغتسهللا َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ ٕاذا اغتسهللا َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ ٕاذا اغتسهللا َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ ل من ال من ال من ال من اجلجلجلجلنابة يبدٔا، فيغسل يديه، مث يفرغ نابة يبدٔا، فيغسل يديه، مث يفرغ نابة يبدٔا، فيغسل يديه، مث يفرغ نابة يبدٔا، فيغسل يديه، مث يفرغ هللا َصىل¥ ا¥³

        ....احلديثاحلديثاحلديثاحلديث» » » » ............ببببميميميميينه عىل شام8، فيغسل فرجه، مث يتوضأ وضوءه للصالةينه عىل شام8، فيغسل فرجه، مث يتوضأ وضوءه للصالةينه عىل شام8، فيغسل فرجه، مث يتوضأ وضوءه للصالةينه عىل شام8، فيغسل فرجه، مث يتوضأ وضوءه للصالة

قال النيب َصـىل¥ قال النيب َصـىل¥ قال النيب َصـىل¥ قال النيب َصـىل¥ : : : : حلديث الحلديث الحلديث الحلديث الربربربرباء بن عازب راء بن عازب راء بن عازب راء بن عازب ريضيضيضيض هللا عنه قال هللا عنه قال هللا عنه قال هللا عنه قال: : : :  عند النوم عند النوم عند النوم عند النوم----٥٥٥٥
ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ  ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ ا¥³ ـأ وضـوءك للـصالة، مث اضـطجع ««««: : : : ا¥³ ـأ وضـوءك للـصالة، مث اضـطجع ٕاذا ٔاتيت مضجعك فتوض¥ ـأ وضـوءك للـصالة، مث اضـطجع ٕاذا ٔاتيت مضجعك فتوض¥ ـأ وضـوءك للـصالة، مث اضـطجع ٕاذا ٔاتيت مضجعك فتوض¥ ٕاذا ٔاتيت مضجعك فتوض¥

        .... احلديث احلديث احلديث احلديث»»»»............أالمينأالمينأالمينأالمينعىل شقك عىل شقك عىل شقك عىل شقك 

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
        ::::ما يسـتحب 8 الوضوءما يسـتحب 8 الوضوءما يسـتحب 8 الوضوءما يسـتحب 8 الوضوء: : : : املسأ` الثامنةاملسأ` الثامنةاملسأ` الثامنةاملسأ` الثامنة((((

        ::::يسـتحب الوضوء ويندب يف أالحوال التاليةيسـتحب الوضوء ويندب يف أالحوال التاليةيسـتحب الوضوء ويندب يف أالحوال التاليةيسـتحب الوضوء ويندب يف أالحوال التالية

 قراءة مل يقل مس املصحف، مس املصحف  قراءة مل يقل مس املصحف، مس املصحف  قراءة مل يقل مس املصحف، مس املصحف  قراءة مل يقل مس املصحف، مس املصحف )))) عند ذكر هللا تعاىل وقراءة القرآن عند ذكر هللا تعاىل وقراءة القرآن عند ذكر هللا تعاىل وقراءة القرآن عند ذكر هللا تعاىل وقراءة القرآن----١١١١
يشيشيشيشء، قراءة القرآن ء، قراءة القرآن ء، قراءة القرآن ء، قراءة القرآن يشيشيشيشء آخر، فيه اختالف، ممكن ٔاقرٔا من غري مس، ممكـن ٔاقـرٔا ء آخر، فيه اختالف، ممكن ٔاقرٔا من غري مس، ممكـن ٔاقـرٔا ء آخر، فيه اختالف، ممكن ٔاقرٔا من غري مس، ممكـن ٔاقـرٔا ء آخر، فيه اختالف، ممكن ٔاقرٔا من غري مس، ممكـن ٔاقـرٔا 

        . . . . من حفظيمن حفظيمن حفظيمن حفظي

كرهت ٔان كرهت ٔان كرهت ٔان كرهت ٔان « « « « :  :  :  :   كره ٔان يرد السالم عىل رجل وهو غري متوض كره ٔان يرد السالم عىل رجل وهو غري متوض كره ٔان يرد السالم عىل رجل وهو غري متوض كره ٔان يرد السالم عىل رجل وهو غري متوضئئئئ، قال، قال، قال، قال����ا اكن النيب ا اكن النيب ا اكن النيب ا اكن النيب ٕاذٕاذٕاذٕاذ
فقراءة القرآن من "ب ٔاوىل، ومس املـصحف ٔاوىل فقراءة القرآن من "ب ٔاوىل، ومس املـصحف ٔاوىل فقراءة القرآن من "ب ٔاوىل، ومس املـصحف ٔاوىل فقراءة القرآن من "ب ٔاوىل، ومس املـصحف ٔاوىل » » » » ٔاذكر هللا ؤاµ عىل غري وضوءٔاذكر هللا ؤاµ عىل غري وضوءٔاذكر هللا ؤاµ عىل غري وضوءٔاذكر هللا ؤاµ عىل غري وضوء

        . . . . ؤاوىلؤاوىلؤاوىلؤاوىل
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    ٔانٔانٔانٔانهل الوضـوء واحـد يكفـي للهل الوضـوء واحـد يكفـي للهل الوضـوء واحـد يكفـي للهل الوضـوء واحـد يكفـي للخخخخمـس صـلوات، هـل جيـوز مـس صـلوات، هـل جيـوز مـس صـلوات، هـل جيـوز مـس صـلوات، هـل جيـوز ) ) ) )  عند لك صالة عند لك صالة عند لك صالة عند لك صالة----٢٢٢٢((((

 يف آخر حياته يف  يف آخر حياته يف  يف آخر حياته يف  يف آخر حياته يف ����� النيب � النيب � النيب � النيب ٔاتوضأ وضوءا واحًدا للصلوات امخلس؟ نعم جيوز، فعٔاتوضأ وضوءا واحًدا للصلوات امخلس؟ نعم جيوز، فعٔاتوضأ وضوءا واحًدا للصلوات امخلس؟ نعم جيوز، فعٔاتوضأ وضوءا واحًدا للصلوات امخلس؟ نعم جيوز، فع

 بوضوء واحد، فع� يدل عىل ا بوضوء واحد، فع� يدل عىل ا بوضوء واحد، فع� يدل عىل ا بوضوء واحد، فع� يدل عىل اجلجلجلجلواز، واز، واز، واز، ����فتح مكة ويف غزوة اخلندق، صىل النيب فتح مكة ويف غزوة اخلندق، صىل النيب فتح مكة ويف غزوة اخلندق، صىل النيب فتح مكة ويف غزوة اخلندق، صىل النيب 
        . . . . ولكن ٕان ٔاردت ٕان ٔاµ ٔاحدولكن ٕان ٔاردت ٕان ٔاµ ٔاحدولكن ٕان ٔاردت ٕان ٔاµ ٔاحدولكن ٕان ٔاردت ٕان ٔاµ ٔاحدثثثث وضوءا جديدا ل وضوءا جديدا ل وضوءا جديدا ل وضوءا جديدا للكلكلكلك صالة فهذا ٔاوىل صالة فهذا ٔاوىل صالة فهذا ٔاوىل صالة فهذا ٔاوىل

َ ----ملواظبته ملواظبته ملواظبته ملواظبته (((( ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ رررريضيضيضيض هللا  هللا  هللا  هللا ---- عـىل ذ¾، كـام يف حـديث ٔانـس  عـىل ذ¾، كـام يف حـديث ٔانـس  عـىل ذ¾، كـام يف حـديث ٔانـس  عـىل ذ¾، كـام يف حـديث ٔانـس ---- َصـىل¥ ا¥³
َ ----يب يب يب يب اكن النـاكن النـاكن النـاكن النـ««««: : : :  قال قال قال قال----عنهعنهعنهعنه ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥ َ  َصـىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيـِه َوَسـمل¥  طبعـا  طبعـا  طبعـا  طبعـا ))))»»»» يتوضـأ عنـد لك صـالة يتوضـأ عنـد لك صـالة يتوضـأ عنـد لك صـالة يتوضـأ عنـد لك صـالة---- َصـىل¥ ا¥³

يتوضــأ لــيتوضــأ لــيتوضــأ لــيتوضــأ لــلكلكلكلك صــالة ٕاذا ٔاراد الوضــوء، يعــين ال يلــزم يعــين ال جيــب عليــه، ٕاذا ٔاراد  صــالة ٕاذا ٔاراد الوضــوء، يعــين ال يلــزم يعــين ال جيــب عليــه، ٕاذا ٔاراد  صــالة ٕاذا ٔاراد الوضــوء، يعــين ال يلــزم يعــين ال جيــب عليــه، ٕاذا ٔاراد  صــالة ٕاذا ٔاراد الوضــوء، يعــين ال يلــزم يعــين ال جيــب عليــه، ٕاذا ٔاراد 
 جيدد الوضـوء، قلنـا يـسـتحب 8  جيدد الوضـوء، قلنـا يـسـتحب 8  جيدد الوضـوء، قلنـا يـسـتحب 8  جيدد الوضـوء، قلنـا يـسـتحب 8 ٔانٔانٔانٔانالوضوء فقط، طيب من "ب سـتحباب، الوضوء فقط، طيب من "ب سـتحباب، الوضوء فقط، طيب من "ب سـتحباب، الوضوء فقط، طيب من "ب سـتحباب، 

        . . . . ٔان جيدد الوضوء وفصلنا فهيا قبل ذ¾ٔان جيدد الوضوء وفصلنا فهيا قبل ذ¾ٔان جيدد الوضوء وفصلنا فهيا قبل ذ¾ٔان جيدد الوضوء وفصلنا فهيا قبل ذ¾

للجنب ٕاذا ٔاراد ٔان يعود للجامع، ٔاو ٔاراد النـوم ٔاو االٔلك ٔاو للجنب ٕاذا ٔاراد ٔان يعود للجامع، ٔاو ٔاراد النـوم ٔاو االٔلك ٔاو للجنب ٕاذا ٔاراد ٔان يعود للجامع، ٔاو ٔاراد النـوم ٔاو االٔلك ٔاو للجنب ٕاذا ٔاراد ٔان يعود للجامع، ٔاو ٔاراد النـوم ٔاو االٔلك ٔاو  يسـتحب الوضوء  يسـتحب الوضوء  يسـتحب الوضوء  يسـتحب الوضوء ----٣٣٣٣((((
ُ ---- ٔان رسـول هللا  ٔان رسـول هللا  ٔان رسـول هللا  ٔان رسـول هللا ---- ر ر ر ريضيضيضيض هللا عنـه  هللا عنـه  هللا عنـه  هللا عنـه ----حلديث ٔاحلديث ٔاحلديث ٔاحلديث ٔايبيبيبيب سعيد اخلدري  سعيد اخلدري  سعيد اخلدري  سعيد اخلدري : : : : الرشبالرشبالرشبالرشب ُ َصـىل¥ ا¥³ ُ َصـىل¥ ا¥³ ُ َصـىل¥ ا¥³ َصـىل¥ ا¥³

وحلديث عاوحلديث عاوحلديث عاوحلديث عائئئئشة شة شة شة .  .  .  .  » » » » ٕاذا ٔإاذا ٔإاذا ٔإاذا ٔاىتىتىتىت ٔاحدمك ٔاه�، مث ٔاراد ٔان يعود، فليتوضأ  ٔاحدمك ٔاه�، مث ٔاراد ٔان يعود، فليتوضأ  ٔاحدمك ٔاه�، مث ٔاراد ٔان يعود، فليتوضأ  ٔاحدمك ٔاه�، مث ٔاراد ٔان يعود، فليتوضأ ««««: : : :  قال قال قال قال----عَلَْيِه َوَسمل¥َ عَلَْيِه َوَسمل¥َ عَلَْيِه َوَسمل¥َ عَلَْيِه َوَسمل¥َ 
ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ َصىل¥ اَصىل¥ اَصىل¥ اَصىل¥ ا----ٔان رسول هللا ٔان رسول هللا ٔان رسول هللا ٔان رسول هللا ««««: : : : رررريضيضيضيض هللا ع هللا ع هللا ع هللا عهنهنهنهناااا ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ ¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ ¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥َ ¥³  اكن ٕاذا ٔاراد ٔان ينـام وهـو  اكن ٕاذا ٔاراد ٔان ينـام وهـو  اكن ٕاذا ٔاراد ٔان ينـام وهـو  اكن ٕاذا ٔاراد ٔان ينـام وهـو ----¥³

فـأراد ٔان يـألك ٔاو فـأراد ٔان يـألك ٔاو فـأراد ٔان يـألك ٔاو فـأراد ٔان يـألك ٔاو ««««: : : : ويف روايـة لهـاويف روايـة لهـاويف روايـة لهـاويف روايـة لهـا. . . . »»»»جنب، توضأ وضوءه للصالة، قبل ٔان ينـامجنب، توضأ وضوءه للصالة، قبل ٔان ينـامجنب، توضأ وضوءه للصالة، قبل ٔان ينـامجنب، توضأ وضوءه للصالة، قبل ٔان ينـام
 يــسـتحب وال جيــب، ملــن ٔاراد امجلــاع مــرة Zنيــة بعــد أالوىل يــسـتحب 8  يــسـتحب وال جيــب، ملــن ٔاراد امجلــاع مــرة Zنيــة بعــد أالوىل يــسـتحب 8  يــسـتحب وال جيــب، ملــن ٔاراد امجلــاع مــرة Zنيــة بعــد أالوىل يــسـتحب 8  يــسـتحب وال جيــب، ملــن ٔاراد امجلــاع مــرة Zنيــة بعــد أالوىل يــسـتحب 8 ))))»»»»ينــامينــامينــامينــام

        ....الوضوء، ٔالن غسل ٔاعضاء الوضوء تنشط البدن مرة Zنيةالوضوء، ٔالن غسل ٔاعضاء الوضوء تنشط البدن مرة Zنيةالوضوء، ٔالن غسل ٔاعضاء الوضوء تنشط البدن مرة Zنيةالوضوء، ٔالن غسل ٔاعضاء الوضوء تنشط البدن مرة Zنية

        . . . . ----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----ل بعد ال بعد ال بعد ال بعد اجلجلجلجلنابة؟ سـنأيت لها نابة؟ سـنأيت لها نابة؟ سـنأيت لها نابة؟ سـنأيت لها ملاذا رشع الغسملاذا رشع الغسملاذا رشع الغسملاذا رشع الغس

    - - - - اكن رسول هللا اكن رسول هللا اكن رسول هللا اكن رسول هللا ««««: : : : حلديث عاحلديث عاحلديث عاحلديث عائئئئشة رشة رشة رشة ريضيضيضيض هللا ع هللا ع هللا ع هللا عهنهنهنهنا قالتا قالتا قالتا قالت: : : :  الوضوء قبل الغسل الوضوء قبل الغسل الوضوء قبل الغسل الوضوء قبل الغسل----٤٤٤٤((((
 َ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥ َ َصىل¥ ا¥³ ُ عَلَْيِه َوَسمل¥  ٕاذا اغتسل من ا ٕاذا اغتسل من ا ٕاذا اغتسل من ا ٕاذا اغتسل من اجلجلجلجلنابة يبدٔا فيغسل يديه، مث يفرغ بنابة يبدٔا فيغسل يديه، مث يفرغ بنابة يبدٔا فيغسل يديه، مث يفرغ بنابة يبدٔا فيغسل يديه، مث يفرغ بميميميميينه عىل ينه عىل ينه عىل ينه عىل ----َصىل¥ ا¥³

        ....احلديثاحلديثاحلديثاحلديث» » » » ............شام8، فيغسل فرجه، مث يتوضأ وضوءه للصالةشام8، فيغسل فرجه، مث يتوضأ وضوءه للصالةشام8، فيغسل فرجه، مث يتوضأ وضوءه للصالةشام8، فيغسل فرجه، مث يتوضأ وضوءه للصالة

ُ ----قال النيب قال النيب قال النيب قال النيب : : : :  قال قال قال قال----رررريضيضيضيض هللا عنه هللا عنه هللا عنه هللا عنه----حلديث الحلديث الحلديث الحلديث الربربربرباء بن عازب اء بن عازب اء بن عازب اء بن عازب : : : :  عند النوم عند النوم عند النوم عند النوم----٥٥٥٥ ُ َصىل¥ ا¥³ ُ َصىل¥ ا¥³ ُ َصىل¥ ا¥³ َصىل¥ ا¥³
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أ وضوءك للصالة، مث اضطجع عـىل شـقك ««««: : : : ----عَلَْيِه َوَسمل¥َ عَلَْيِه َوَسمل¥َ عَلَْيِه َوَسمل¥َ عَلَْيِه َوَسمل¥َ  أ وضوءك للصالة، مث اضطجع عـىل شـقك ٕاذا ٔاتيت مضجعك فتوض¥ أ وضوءك للصالة، مث اضطجع عـىل شـقك ٕاذا ٔاتيت مضجعك فتوض¥ أ وضوءك للصالة، مث اضطجع عـىل شـقك ٕاذا ٔاتيت مضجعك فتوض¥ ٕاذا ٔاتيت مضجعك فتوض¥
        ....هبذا حنن فرغنا من "ب الوضوءهبذا حنن فرغنا من "ب الوضوءهبذا حنن فرغنا من "ب الوضوءهبذا حنن فرغنا من "ب الوضوء) ) ) ) احلديثاحلديثاحلديثاحلديث» » » » ............أالمينأالمينأالمينأالمين

        ....ٔاسـئn اÁرسٔاسـئn اÁرسٔاسـئn اÁرسٔاسـئn اÁرس

        وسـتنشاق من الوجه؟ وسـتنشاق من الوجه؟ وسـتنشاق من الوجه؟ وسـتنشاق من الوجه؟ اذكر فرائض الوضوء، وهل املضمضة اذكر فرائض الوضوء، وهل املضمضة اذكر فرائض الوضوء، وهل املضمضة اذكر فرائض الوضوء، وهل املضمضة : : : : ١١١١سسسس

كيف سـتجيب عىل هذا السكيف سـتجيب عىل هذا السكيف سـتجيب عىل هذا السكيف سـتجيب عىل هذا السؤؤؤؤال، ٔانت تتلكم عن غـسل الوجـه مـرة واحـدة ومنـه ال، ٔانت تتلكم عن غـسل الوجـه مـرة واحـدة ومنـه ال، ٔانت تتلكم عن غـسل الوجـه مـرة واحـدة ومنـه ال، ٔانت تتلكم عن غـسل الوجـه مـرة واحـدة ومنـه 
        املضمضة وسـتنشاق ٔاو سـتذكر حمك سـتنشاق يف االٓخر؟املضمضة وسـتنشاق ٔاو سـتذكر حمك سـتنشاق يف االٓخر؟املضمضة وسـتنشاق ٔاو سـتذكر حمك سـتنشاق يف االٓخر؟املضمضة وسـتنشاق ٔاو سـتذكر حمك سـتنشاق يف االٓخر؟

تلكم عن نواقض الوضوء؟ تلكم وليس اذكر؟ تلكم ٔاي تلكـم "سـتفاضـة يف تلكم عن نواقض الوضوء؟ تلكم وليس اذكر؟ تلكم ٔاي تلكـم "سـتفاضـة يف تلكم عن نواقض الوضوء؟ تلكم وليس اذكر؟ تلكم ٔاي تلكـم "سـتفاضـة يف تلكم عن نواقض الوضوء؟ تلكم وليس اذكر؟ تلكم ٔاي تلكـم "سـتفاضـة يف : : : : ٢٢٢٢سسسس
 بـوال اكن ٔاو غائطـا،  بـوال اكن ٔاو غائطـا،  بـوال اكن ٔاو غائطـا،  بـوال اكن ٔاو غائطـا، نواقض اخلـارنواقض اخلـارنواقض اخلـارنواقض اخلـارجججج مـن الـسبيل مـن الـسبيل مـن الـسبيل مـن الـسبيل: : : : نواقض الوضوء، لو اذكر، تقولنواقض الوضوء، لو اذكر، تقولنواقض الوضوء، لو اذكر، تقولنواقض الوضوء، لو اذكر، تقول
ذكر، ٕامنا تلكـم، تـتلكم، سـتتلكم تقـول اخلـارذكر، ٕامنا تلكـم، تـتلكم، سـتتلكم تقـول اخلـارذكر، ٕامنا تلكـم، تـتلكم، سـتتلكم تقـول اخلـارذكر، ٕامنا تلكـم، تـتلكم، سـتتلكم تقـول اخلـارجججج مـن  مـن  مـن  مـن أ أ أ أ النوم املسـتغرق، هكذا، هذا النوم املسـتغرق، هكذا، هذا النوم املسـتغرق، هكذا، هذا النوم املسـتغرق، هكذا، هذا 

ــا، دم حــيض ٔاو دم اسـتحاضــة ٔاو ٔاو  ــوال ٔاو غائطــا ٔاو دم ــسبيلني ســواء اكن ب ــا، دم حــيض ٔاو دم اسـتحاضــة ٔاو ٔاو ال ــوال ٔاو غائطــا ٔاو دم ــسبيلني ســواء اكن ب ــا، دم حــيض ٔاو دم اسـتحاضــة ٔاو ٔاو ال ــوال ٔاو غائطــا ٔاو دم ــسبيلني ســواء اكن ب ــا، دم حــيض ٔاو دم اسـتحاضــة ٔاو ٔاو ال ــوال ٔاو غائطــا ٔاو دم ــسبيلني ســواء اكن ب ال
ــأيت "ٔالد`، Zينينينين    يشيشيشيشء، فهمــمت القــصة، تلكــم ٔاي تلكــم "لتفــصيل عــن ء، فهمــمت القــصة، تلكــم ٔاي تلكــم "لتفــصيل عــن ء، فهمــمت القــصة، تلكــم ٔاي تلكــم "لتفــصيل عــن ء، فهمــمت القــصة، تلكــم ٔاي تلكــم "لتفــصيل عــن  ــأيت "ٔالد`، Zوهكــذا وت ــأيت "ٔالد`، Zوهكــذا وت ــأيت "ٔالد`، Zوهكــذا وت وهكــذا وت

        ....القضيةالقضيةالقضيةالقضية

        مىت يسـتحب؟ مىت يسـتحب؟ مىت يسـتحب؟ مىت يسـتحب؟ مىت جيب الوضوء و مىت جيب الوضوء و مىت جيب الوضوء و مىت جيب الوضوء و : : : : ٣٣٣٣سسسس

    وحصبـهوحصبـهوحصبـهوحصبـه    ا8ٓا8ٓا8ٓا8ٓ    وعـىلوعـىلوعـىلوعـىل    محمـدمحمـدمحمـدمحمـد    ســيدµســيدµســيدµســيدµ    عـىلعـىلعـىلعـىل    وسـملوسـملوسـملوسـمل    هللاهللاهللاهللا    وصـىلوصـىلوصـىلوصـىلهذا وامحلـد ! رب العـاملني هذا وامحلـد ! رب العـاملني هذا وامحلـد ! رب العـاملني هذا وامحلـد ! رب العـاملني 

        ....ٔامجعنئامجعنئامجعنئامجعني

ى اÁرس السابع ى اÁرس السابع ى اÁرس السابع ى اÁرس السابع              .... انهت انهت انهت انهتــــ
    


